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Türkiye Kale 
Gibi Duruyo 

Türk - Bulgar 
ası 

-----· ·---
A j Kf R 1 VAZIYf T 

Türk - Bulgar 
Deklarasyonu

nun Manası 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Son anlaşmanın İngilte- Bulgar h ariciye nazırının İngilizlerin Sicilga ve 12 
Anlaş 

-redeki akisJeri beyanatı adaga hava taarruzları Ankara.da Han·ciye Vekilimizle 
lllllgar sefiri arasında imzalanmış 
0 !an beyannnmeyi dün umumi bir şe
~ılde gözden geçirmiş, onun Balkan-
1 ılar ailer.inin müstakbel hayat şart· 
~rı Üzerinde ynpncngı tesirle ri teba-

Tiirkiyenin taahhütleri- Bu eser sul/ı 
• RADYO GAZETESi NDEN : 

iradesıne Sicilyııdnki Almnn tııyyıırcleri soıı 

tiiz e tt irmiye çalışmıştık. 
Bugün de bu deklarasyonu bilhas

•a Türk • Bulgar münasebctlcr.'nin 
tugünkü şekline ve iki hük\ımetin 
h ugUnkü durumlarına yapacağı tesir 
akırrundan tedkik etmek istiyoruz. 

d Bunun içi.n iki hükumetin düne ka-
ar olan vaziyetlerini hatırlamak za-

tureti vardır · 
h' iki hüku~ct birb'rine platonik 
nır doıCluk muahedesiyle bağlıdır. 
hu .ınuahede tarafeyne lıiç bir mec-
Ut'ıyet ve hiç bir külfet tahmil e l

~ekaizin sadece Türkiye ile Bulgaria-
a.n arasında müebbed dostluk cari 
~.la.cağını tasrih etmekle iktifa ctm:ş. 
cf"· Buna mukabil Türkiyeni.n diğer 
h~\'letlerle kimM?ye meçhul olnuyan 
dır takım muahedeleri ve bu muahe
h~le.rin tahmil ettiği bir takım taah-
lıdleri vardll". Bulgarı"stanın ise -Yu

r0•lavya ile imzaladığı e bedi dost
hlık ınuahedeai bir tarafa bırakılırsa
h ~na. rnümasil ve her'kesçe malum 
ıç bır taahhüdü yoktur. 

trı B?ylece deklarasyonun mukadde-
'b~ınde bilhassa tebarüz ettirild:ğ i 

~!dı «Batka memleketlerle mütead
\i 1 taahhüdleri haleldar olmnmak 
trı~~re» kaydinin bizi riayet etmekle 

ukellef olduğumuz ve riayet etmire .azimkar bulunduğumuz taahhüd
t"ırn:zin hiç birinden ibra etmemek. 

11 olduğuna, bilhassa işaret ettikten 
~nra deklaraayonun mahiyetine in
lıkaı edebiliriz. 

1• Deklarasyon bizce bugünkü emsa
• 
1rı.e hiç de benzememekle beraber 
~ki hükumet arasında b:r n evi ademi 
tcavüz muahedesinden başka bir :Y. değ ildir. Çilnkü bununla cTürki-

l ' ne sadakalı ve ınuahe- ve dostluk miinasebetle-
denin hcızırlaTlıŞ şekli.. rine yeni bir delildir 

Lundra, 18 (A.A.) - RöylN·in dip
lomntik muhnrriri diyor ki: 

Tiırk - Bulgar ~ynnnamc.:.i. mii
him Y' bilfiil bir :ulemi tecaviiz p.ıktı
dır. Bir farkı ,·nrırn o da iki memlc
ı~~tin ba,ku memk•kctlerh• en lce yıııı 
rnıg olduklnı ı tıwhhlıcllcri ta rihan 
nrnh: f:ıın etmt>sidir. Tilrkiyc içıı hu
mın nınnn. ı. İngiltere ile olnn :ınl:ış
masımn Liltün vecibeleriyle mer' i kal
mnktn olnuısıdır. Uulgnristı mı lıu 
tarzdrı bilinen bir yru·dım paktı ~·ok
tur. 1'Urk - Hulgnr :ınlaşması Tiirkiy<>
ıı in kendi. ham ti men fan llcrinc ie\ -
cih olunn<'ıık ·lıir tnar ruzn karşı koy
mak lıu"!usunclnki nziın \'e k:muını ne 
dcğ-işt·rir, ne ı:ı~ ıfl:ıtır. Hiııacnnlcylı 
vnziyeti hl. solunur dN-ccrdc> cLği5Lir
mez. 

l\ruhnrrir , Almmılnrın bu munhede
yi kcndifori için biı' murnffnkıyet gi
bi göstermek Ye Yu"Hanistana karşı 
lıir sinir harbi açmak hususunda bli
yük gn.;} n•tler s:u'fcdecckleriııi, fakat 
Tilrkiycnin hakikatte Alınan kıt:ı.ları
nın, Bulgnr istandnn iler lemesi takdi-
ı·inde her hangi lıi r hnr~ket için giri- U/ıl[lar Hariciye Na.zıı"l Popo[ 
şi lmiş bir tnahhlidli olmadığını tasrih Sofyn, 18 (A.A. ) - Bulgar njansı : 
etmekte Ye son znmanlnrda T ürkiye- Hariciye nazırı Popof. matlıuatn şu 
de n nYdet eden İngiliz nsktıri hey' eti- beyanatta lıuluıımuştur : 
llin, T iir k - Uulgnl' nıiizalwı'\'.?sinin - Tlirlciye C"umhudycti hükfımctiy. 

- Devamı 4 ilncü sahif«?dp - -Devamı 4 ncU .. hif~dl'! -

Uzak Şark vazigeti ka
rışık gözOkügor 

JAPO VA 

ingilterege gardım 
hazırlığı artıgor 

d ~ ıl~ Bulgaristan, her türlü taarruz-
i~n ıctinabı, harici siyasetlerinin de
,,:f~ez b:r eaaaı olarak telôkki» et- H 
trı~ tedirler. Bu taahhüdün bir ade- • 
h ı tecavüz muahedesinden farkı da-

AMERİKA 

Hindistanına İcabında harbe 
da. Unıumi ve daha §Ümullü olmasın-
d adı ... Ademi tecavüz muahedclerin. 
ne ilci taraf umumiyetle aBirbirleri
t e kartı tecavüz» de bulunml\mayı 
)'aa.hhüd ederler, halbuki deklaras
,.:rada iki hükumet aHer türlü taar· 
.ı :tdan rctinabı harici aiyasetlerinin 'le • . 
}' (Utınez bir esası olarak» kabul edi-
0"laı-. Muahedeni.n bu hükmünU iki 

~~a.fın vaziyetlerine tatbik edersek 
l hhdaf ettiği gayeyi daha kolayhk
a kavramı§ oluruz. 
~ ısı 2 Balkan muharebesindcnberi 
b &.lna.nın da yardımı rJe Türkiye ile 
lll ~lgariıtan araamdaki her türlü i h
trı~ tnenbaları tamamiyle temizlen
ı/' .bulunmaktadır. Bugün artık iki 
h~k~z:net araamda tam ~.-e kamil 
1 ı.r. ıtımad ve samimiyet münaaebet
":/'"ı cari olmaması rçin hiç bir sebeb 
ı,?ktur. Ne Bulgariatanın Türkiyeden 
,..'" istediği, ne de Türkiyenin Bulga
ik~ta~.d~n bir talebi var~ır. Şu halde 
~ 1 hukumet araunda bır «Tecavüz» 
illa.ten mevzuubahs değl.ldir. Buna 
tı ll~abiJ Bulgar komşularımızın Yu. 
t- '•tııatanın bir kısım toprakları üze-
1 ırı.de bazı emeller beslemekte olduk
t't'ı herkesin malumudur. Bulgaris
'ia.n dün Ankarada imzalamış oldu
I \l deklarasyon mucibince bu emel
~>'İnin iatih&ali için «Her türlü taar
'tı. Zdan rctinap» etmeyi taahhüd et
f• ektedir. Taarruzdan ictinap key
d1!etj yalnız Türkiyeye kar§ı değil-
t '"• haı1ci aiyaaetinin değişmez bir 
•aaıdır 

1\ ~rna~udlukta en korkunç düşma
~! !le bir hayat memat mücadelesine 
i ~1tmiş olan kahraman Yunanlılar 
~~ta bu noktanın çok büyük bir ehem-

1Yeti olduğu atik.Ardır. 
to' ı•ha sonra fU bir kaç haftadanbe
i \ .. •lkanların şirnalinden doğru bir 
~ •la tehlikesinin bd:rmİ§ olduğu 
t ·~~ye meçhul değildir. Bu istila 
~ likeai bilhassa Bulgar toprakla
il l\dan tav' an veya kerhen geçerek 
ttı~lkanların turasına veya burasına 
t\i 'H~veccih olabilir. Bulgaristan «Her 
~ t}u_ taarr~zdan r~tinabı harici siya
h tanın deiıtmez bır eaaaı olarak» ka. 

\l) ettiği.ne göre bu istila tehlikesi 
-Devamı dördüncil tınhifede -

" 4-Iman politika-
ı ve Balkanlar 

t Mebusumuz, Profesör Mahmud 
&ad Boz.kurt, Ankaradan ~hrim:

~e Relıniftir. Bu bqlık altındaki 
~altaleai, yarınki aayunızdadır. 1 
~ 

Saldırırsa de 2'irecek 
Aınerikan filosu derhal İngilterenin iaşesi 

harekete geçecek meselesi de konuşuluyor 
N<.wyork, 18 {A.A.) - P. M. ~·n1..e- \'ıışinglo n, 18 (A.A.) - Yardım 

tc.sinin sahibi lngersoll bir mnknle- kanununun fiynn dn müzakeresi esna-
sincle diyor ki : sındn ayan nzasm clnn Peper söyle de-

- Devamı 4 üncü sahifede - - Devamı 4 ünci.l sahif.,de -

...... t.t ,..ı;an 

Y uııan rıskrı·lN i 

Rögtere göre: 
Yunanlılar 

İleri hareketleri
ne devamdadır 

Arnavudluk cephesinde 
İtalyanlar 

. 
Düştükleri vazi-
yetten hayrette 

YUNAN ORDUSU, TEPEDE· BiR ÇOK MEVZiLERLE 
LEN · KILISURA MINTAKALA· 333 ESiR DAHA ELE 

RiNA HAKiM OLMUŞTUR GEÇiRiLDi 
Atinn, 18 (A.A.) - Röyter ajansı- Alinn. 18 (A . .A. ) - Yunan rı>ımıi 

nın Aı-ncıvuclluk hucludun<l:ık i muhn- tebliği: 
biri bild iriyor: l\I evzii rok şicldct:i \'eni nrnhare-

Yunan ilcl'i hnrekcti. !Jütiin şima l beler olmuştur. Dlişmandan yen i 
cephesinde dev:ım et mektedir. Ynlmz mevzilerl e yUze yakın esir aldık. 
Poğracleç mıntaknsında bir siikftn v:ır- 'fayyal'eler imiz harp Eıahasındnki hc
dır. DUn lıUUin gii n topçu ateşi devam defleri bombardıman etmislcrdir . 
i!tmiııtfr. 1.,.kumbi ııınağı vadisi ile Diğer taraftmı emniyet nezaretinin 
Develi mıntnknsında Yunanlılar tcşeb- tebliği, memleket içinde silkun°t ol
biisil ellerinde tutmaktndırlnr. Dlin duğunu bildirmektedir. 
Develinin şimalinde bir ita lynn mti f- Atiıın, 18 (A.A.) - Matbuat ne
rczi.'Si mnğlup edilmiştir. Bir mikt:ır znret in irı bildirdiğine göre, Y unan 

- Devamı 4 üncü aahifede - 1 -Devamı ,.ln .. düncü sahifede -

.zaınnıılarda Malta,.<' Lilınıdn. tıınrruz
lnrını n ı-lt ırınış, Bingaziyi <l<.• bom
Lardımaıı etmişler, buna irıgilizlcr Si
cilync.la ki üç mcyc.lanı bomhardımnn
ln mukabele etmişlerdir. Bunlnrclnn 
biri Kntanya mcydnnıdır. Almanlnrın, 
son tnarruzlnrıncln yakınlık dolnyısiy
le lrnradan uçmaları muhtemeldir. 

İ ngilizlerin bir teviye mukabil bom
bnrdı mnnlnrı da bunu gösteriyor. Bun
dcın da maksad, düşman tayyare mey
danlarını tahrip etmektir. Böyle bom
bnrdımanlnr için meydanların adetçe 
az ve işgnl edilmiş bulunması lüzım
dı r. Aksi takdirde bombalar , boş mey
daıılardn ısrnf edilmiş olur. İngilizle-

so 
Sojya i ta yoı ı n daı b ·, goriinfş ... 

YADA İNGİIJTERE 
ri n Almaıı işgnl snhnlarınclaki mey- Akdedilen ani h k B 1 • t h kk d 
dmılar:ı daima t aa rruz ynpmamalnı·ı aşma a - u.garı s an a ın a sa-
<ln lıundnn iler i geliyor. Çünkü bu sn- kında yapılan neşriyat mimi bir düşünce taşıyor 

-OP-vl\mı 4 ncü u.hif~d,. -

r ' ffükômetİmİz "Anlaşma Rusya ve Al- Harbin Bulgaristana 

ı mangada da iyi te- sirageti ancak Alman 
ng"lizlerle on milyon 

sir yapacak,, teşebbüsünden doğabilir 
liı·alık yeni bir ticaret Sofyn, ıs (A.A.) - Hnvns aj.ınsı: Sof ya, 18 (A.A.) - 1ngilt:€rc elçi-
anlaşması İmzalam~k Salahiyetli mnhfiller, Tiirk • Bulgar i, Röyter ajansı muhabir inin sualle-

•• mılaşmasını .şu suretle tefsir ctmc·kt<.ı- rine cc\'alıen İngiltcrenin . Bulgnrista-
uzere dirler: na karşı t.:ıkip ettiği siyaseti nn latn rnk 

l stanbul, 18 (Telefonln) - Pek; Türkiye; Bulgar istanda cereyan c- demiştir ki : 
muhtemel olarak yarın , İ ngilizlerle clebilecek \'C kendi emniyetini doi{r u- - 1ngilte renin siyaseti, Bulgar ls
hükOmetimiz arnsında Ankaradnl dan cloğruyn tehdid etnıiyecek olan tanın bitnl'afhğını ve istiklalini ida-
on milyon liralık yeni hir ticnret -Devamı 3 ncü Sahifede- _ Devamı 4 üncü sahifede _ 
w mühntlele nnlnşmnsı imzalnnn-'ı · 
cnktıl' . • 

" Brindizi 1 .1 lnönü koşusu 
Bombardıman edildi 

lngiliz tayyare Zeri Le
h is tana kadar uçtular 

Londrn, 18 (A.A. ) - Polon) nda
ki Krnkoviye ka da r uçan İngilız as
keri tayyareler inin dokuz snat fasıla
sız havada kaldıkları tahmin c<lil
mektedir. 

Böyle lıir uçuş. hnrlıiıı bicbyetin
<.h'nheri lııgilterNlek i ü<:lercl~n ilk 
<lefn olal':ık yapı l m:ıktndıı. :'ılesafc , 
işgal a l tındak i arnzi ile diişman ara
zisi ilzeı inden 2560 kilometr dır. 

Atin ıı, 18 (A.A. ) - Yunnniı;;tan
daki İ ngiliz hnvn kuwetlerinin teb
liği : 

Brenclizi hava meydan ı muvaffakı
yetle bombardıman edilmiştir. Dilş
mmım Tepedelen şiın:ılindeki mevzi
lerine yeniden t a arruz edilmiştir. 

Celal Bayar 
Me busu muz eski Başvekil Celfı.l 

Bayar, evvelk i giiııdenberi lzmiri
mizde bultmrunktadır. 

Celal Baya r dlin, vilayeti, Partiyi, 
Belediyeyi z iyaret etmiş Ye bu sıra
cln gazetemizi de şereflendirmişler
clir. 

Aziz mebusumuza ho..; geldiniz de
r iz. ., 
* J f AR E,Tl.tR 
• 
lzmiri Severler 

Cemiyeti 
lstanbulda, bir «İstanbulu sever

ler cemiyeti» vardır. lıtigal mevzuu 
şudur: 

f atanbulun güzelleşmesine çalıt
mak, kıymetlerini mu haf aza etmek, 
ölmUş eserlerini diriltmek vesarre .. 

Bu cemiyet, ayda bir, iki defa top
lanır. Fakat gazetelerde sık aık, bu 
cemiyetin hatan aavılır bir çalışma 

• 

lzmirde büyük bir spor 
lıareketi olacak 

Türkiye atletlerinden 300 kişilik büyük bir grup, 
şehrimize gelecek ve yarışacaktır 

Beden tcrlJiycsi genel direktörlüğii mirde İııönii kır kosusunu yapmak ta
ntletizm federasyonu reisi Snffct GH- savvurundadır. Bu b üyük koşu bütün 
roJ bcrnbcriııclc federasyon ınüte!wssı bölgelerin dörder föşilik tnkımlariyle 
sı .. "a ili Mornn !Julunduğu halde şeh- yapılmnktn ve T ürkiye birinciliği mn-
rimize gelmişt ir. hiyctini taşımaktadır. 

Saffet Gilrol ve Nnili Moreıı yirmi Koşunun tarihi 23 mart pa:lar oln-
günden ber i r~skişehir, Kübthyn, ı\f- rak ~sbit edilmiştir. Bölgeler müsa
yon, Mani a ve Balıkesir bö!ge!erinde bakaya dah il olabilmek için ı;enel di
nUetizm mevzuu ctrafıncln tı:!tkik ve rektörlük umumi atletizm faaliyet 
teftişlerde bulunmnktad ırla r. Dört progrnmma nazaran bu sene zarfın
gilnrlcn beri İzmir bölgesinde idar<-ci- da diğer koşulan yapmı§ ,plm:ıları icap 
ler le temas \'e tetkiklt>rde bulunan f e- ~tnıektedir. Böylece İnönü koşusuna 
derasyon reisi ve rnütehas_ıı-ı bu sa- 6~ bölgc<l<>n 50-55 kadarının jştirak 
bah şehrimizden a~ rılacaklnr \ 'C doğ- edeceği tahmin e<lilmekte<lir. 
rucn Anknrnya gideceklerdir. İzmir flporu için büyük bir hareket 

Öfr~eııcliğimize gör e, ferllrnsyon 1z- -De,·amı 3 ncü sahifede--

İngiltere 

Ablukasını asla 
gevşetmiyecek 

Lord Halifal<sla Hooverin 
konuşınası 

Avrupaga gıda gönde
rilmesi işi ve Almanla. 

rın uaptıkları 
yaptığını görüyoruz. Tetekkül, mem- Lonclrn, 18 (A.A.) - Röyter n .. 
leketin muhtelif salahiyetli şahsiyet- jnnsı : J,,or<l Halil aks 
!erinden, ihtisas erbabından ve fikir Meşgul Avrupa memleketlerine fa- ---- ----------
adamlarından mürekkeptir. şc maddeler i gönderilmesi mecıelesi Avrupmda nı"a buhranı 

Bizim de lzmia-i güzellettirmek, iz- hakkında Hoover tarafından ilt ri sü- tl tJ \1 
mirin hususiyetlerini •ebarüz etHr· r illen noktni nazarı öğrenmek i<.;in İn
mek, kıymetlerini canlandırmak da- giliz büyük elçisi Lor d Halifaks, Yn
varnız vardır. şingtoııdn kendisini knbul etmiştir. Vels dedi ki: 

lzmirde de böyle bir te•ekküHin Hoovcr, projenin mın hatlarım izah
1 meıaisinden faydalanmak kabil ve etmiş v-0 Lord Halifaks, hükumetinin "Al l ld •• 

mümkündür.. Her şeyi, sadece bir ciddi itirazlarından Hoovcr i haberdar man ar mesu ur,, 
yığın meşgalesi olan ı-e!mİ dairelerin eylemiştir. Bu itirazlar, esns{ln yapıl- Vaşington, 18 (A.A.) - Har iciye 
sırtına yüklemektense. böyle bir te- rnış ol:ın derin tetkiklere istinacl et- mi\ tcşarı Sumner Vclıı, Almnnynnın 
şekkülle onlara müzahir olmak, on- mektedir. işgali altındaki ,·er lerin i~si mesc-
ları harekete getirmek çok yerinde Salahiyettar İngiliz mahfill-0r1

, \bu lesi } akkında dc~iştir ki : 
olur.. husustnki tııgıliz battı hareketinin de- -- Bunun bütün :mesuliyeti Almnn-

Böyle bir teşekkülün faydasız ol- ği~cdri z:ınnediliyorsa nldanılıyor ya~ a racidir. 
mıyacağı ve bununla bir şey kaybet- .kanaatindedirler. Böyle bir zanna düş.' Amerika harici~·e neza reti, Hoove· 
miyeceğimiz aşikar bulunduğuna m k hatadır. İngiliz milleti, Alman r in projesini nıebusan nıeclisine iler i 
göre, boyunduruğu nltındaki milletlere en sfirmek niyetinde değildir. Almanya, 

Biz de niçin bunu yapmıyalım? bOyOk sertıpntiyi beslemektedir . Do-ı i§gnli nltmdnk i yerkr halkının inşesi· ** - Devamı 4 üncü ıahifede - ni temin etmekle mükelleftir, 



~ahife 2 - (ANADOLU) 19 ŞUBAT 1941 ÇARŞAMBA 

Vilayet umumi ıneclisin
de dünkü müzakereler s.ooP~o~~~~~~~3p!~~erlr:· 

B ık ' b 8 J S tl l · · ·· iRFAN HAZAR 8.18 :.\Tüzik: Hafif program (r ·. 

f_F_I K_R_A_I 
Perii ilham 

" ·aıı.ar. ey- Tu··rk _ 0 gar ovye ere ıyı mu 8 45 ı- ıe-
nrlmilel seyahat nasebat arzu edi- 1\ı h l"f k.. l • b · 9.oo E\' kadını - Yemek '{ fil 
sahne,;inin ön yorlar. Fakat ja• Yamanlar, bir kaç defa dudağını 1~ U te 1. oy erın aşka ınerkezlere 1 2.:ıo Program, 12.33 :.\!lizik: 

1 .:'o~ 
planında iken An l ponyanın bu hare- ı•ırdı, ve, b v 1 l d ·· k d•ld s:ı~:k~lnr, 12 ·50 Ajans haberleri. ~·~o 
karacla imza edi- an aşması ve ketile Asya niza- - Profesör Bay Mustafa Şekip ag anma arı a muza ere e 1 İ :.\Iuzık: -~foht~lif türküleı. ı.t-1'9 
Jen Tür - Bul- mıııı ela Sovyetle- Tunç, dedi, İstanbul gazetelerinden _Yiliıyet umumi meclisi, dün ikinciır 14.00 ll!uzık: Radyo ~alon orkr'

1
:n· 

gar bcyannamc>i taahhu••dlen•m1•z re kabul ettir- birinde neşrettiği (ilham ve Şair) rrıs a\'ukat Nuri Esenin rci;;liğinde 

1 

""\ sı (Violonist Necip Aşkın id~rr~rt 
her tarafta büyük mek istivorlar, başlıklı makalede şu noktalara te- toplanmıştır. Celse açılınca, mecli;;in M J ele)· 1 S.00 Progrnm, ve M rnıle·ıi· 
al:ika ile kıırsılan Almanya \'e ita!- maa ediyor: açılı~ı münasebetiyle genelkurmay baş.' areşa IMJZ- saat ayarı. 18.0!l Müzik: Dııııs nı~"t 
mı•tır. Bu i><'- "Taarruz tabı"rJ· mut} ak ya bu niz:ımı k_a- «Ruhun karanlıklarında hazırla- kanı mareşnl Fevzi Çakmağa çekilen! iii (pi. l, 18.:lo Konusma (Dı• 1'~~ 11 . 
ıınnamerı · ., :ın- " ' bul etmı.<lerdır. nan ve bütünlüğünü tamamlıyan il- tazim telgrafına gelen cevap okunmus dan Vilayet ka hfıcliseleri). 18.45 Çocuk \·o 

zasiylc i ,,.,ı,a- ifade taşıyor Fakat ~<>v~·etler. haı.ı, bize kendimizi buldurur. Yeni \'e sonru tekliflere, meclis reisliğine ge l n.ı;; Çocuklar irin musiki. 
1 'i;ı" 

nan mu-a:·ere- \"Pili nızailll. lıı- kıymetler kazandırır. Yeni alakalar len evrakın okunmasına geçilmiştir.. ı· . Ajans haberleri, 19.45 Müzik: ;,;. 
!er, Jıir k:ıç :ıy- g-iltcre \'e Ameri- duyurur. Ayni zamanda eski muva- Büdcedeki •Ziraat mücadele memur- mec JSJfie cici ııı·ogramı, 20.15 Radyo g:ıı'~·I · 
dan beri ık:\''1111 Al manga Japongagı kış ku ceph('sincfo zenemizi bozar. Yeni bir intibaka, ]arı• unvanıııııı •Ziraat mmıll:mi• o- 120.15 "\Iüzik: Rad;l'O fasıl hr) ~I· 

· b' · k ı k t h"h" • D h"I \"ılıiyet Umumi ınecJi.sinin tazim 21.10_ l"onus,ma, 21.25 Mu'"zik:. 'f.~" etmekte icH. Tur. ! • buluyorlar \'e yenı ır sıstemle,meye, bir elime ara ' as ı ı ıı;ıkkıncla ıı ı iro Ve- 0 

kiı·ede tatl ik e- müstakil bir ni- ı"le yeniden düzelmiye doğru götü- külelinden gelen mektupla faydalı ne- telgrafına Genel kurmay ba~kanı- çe fıl_nı şarkıları, 21.45 ~Iü~ık · ,ı 
dilen ici:ıre' orfi- kırtıgor fakat Japonga zam ale\·htnr!ığı rür.• lıııt tohumları t,•larik Ye teksiri irin mız )Jareşal Fevzi Çakınakhn şu 

1 
ya.sctırnmhur bandosu (Şef: !~, 

yenin ve a!ı ıun 1 sivaseti -~ak;p e- «Şiirin ilk doğuşu bazen bir mü- büclceyc tııhsisat konulması hakkıııda- Ct'\'ap gelmiştir: KtııH;er). 22.30 Ajans halıcı ıl 
'·aşk""•'' ted:.. rl"- çekı"nı·uor di:ı·orlar. Anla•ı- zik intibaı gibi olur. Şairane fikirler ki Ziraat V-ekaleti tamimi idare ve zi- 22. 15 .\Iiizik: Dans miiziı(i O'·, 
u ~· ' - , lzmir Valiliğine 2!l,25 Yıırıtıkı" ııı·ıı~r."m \"e '-:ıııan 
riıı llulguris•an- lıyor ki, j.ıpon- bundan sonra gelir ..... ilham bazen rant encümenine havale eclilmiştir. ' " ' 
da suitefehhi m ya So\'Y~:lere uykuda da gelebilir. Hatta rüyada Zelzele tahribatına ujiı·ıran Dikili- Umumı meclisin yıllık toplantısı 1 
u,ı·anılırdığı an- kar:;ı ohın hecle- duyulmus bir heyecanın yaratmıya de bir k:ıymakam evi, bir halkevi, bir münasebetiyle hakkımda gö<terilen 1 ;( 
ıa ılmışlı. Dii} ıe Ve Rusya ile anlasmağa finde Almanyayı ~~·aid bir halet doğurduğu da ola- ilk mektep, bir dispanser bin:ıqı iıısa- ,;eYgikre leşekkür ederim. l _I Kısa Haberle!1' 
hadi~Icrd<' k.ır- \'asıta olarak bılır.» sı, Dikili - Candarlı yolunun yap!ıı~ıl- Gt'ııe: kurmay başkanı 
şı karşıya <r·,ı;p çalışıyor kullanmaktadır . «Bütün bunlar, ruhun kendi ken- ma'1. umumi telefon şebekesinin ısla- :\IAREŞAL .-----------
açıkça konu'- A VRUPADA din~ çalıştığını, ve şuuru, ancak ne- hı, Candarlı ilk mektebinin ııoksanla-
mak Türk h•ıri- AÇLIK: ticeye eri~tikten oonra haberdar etti- rıııın ikmali için büclceye tahsisat ko- Fevzi Çakmak * \'ıl.i)·etimizdeki bütün körle: 
ciye•iııin şiarıdır. SON GIDA BUHRAN! Alman işgali al ğini göaterir ..... » nulma•ı hnkkında Dikili kaymakamlı- d~ e\"l"l'I emircle mahallen tetkikat Ya- koyuııLırda Çiçek hastalığı yokl•ı 0 
Tlu an'an•ye sa- MESELESi tındaki '11emle- Muhterem efendim; i(ıııchııı gelen mPktup okunmıı~. C\Tafıa pılma'1 kabul edilmiştir. • sına '"" umumi taramasına yak•~ı 
ılık kalan Tiirki- ketlerin ;a~esini Söyleyiniz bana! Profesör Bay Şe- encümeııiııe havale olunmuştur. 1940 Bundan sonra iclare ve ziraat encü- Veteıiııerler tarafıııdan baş!aıı"\ 
~·e hariciye ,·ehaleti, Dulgııri:<tana ta- lemin me<ele<i, yeniden ortaya kip Tunç, ruh denen mefhum'a haki- vihi)·et büdcesindeki a~ıi:'ln kaıı:ıtılma- meninden gelen ve dlayet aygırların- tır. Yi.hiyet Veteriner m_üdü_rü ll-ıİ~· 
karrüp etmb ı·e alınan teclbirle"in bu k t c·· t"kçe de btı katen inanıyor mu? Her halde böyle <ı iriıı !100,000 lfralık i>tikraz hakkııı- tlan Barlödüküıı gayet ivi mahsul ver- zım l.ı·gur havvan vazı.rntını tc 

· çı mı~ ıı·. .un ge~ ı l ki ç·· k"" b" ·· b' 1 1 l 1 k ı· "h , -kom~u menıl;;kete ait olmaclığın! bil-
1 

ıl h h"d h 1 · kt rl A 0 aca · un u onu ır ust, ır at, t 11 uı 7 ır anan anun a~·ı •«ının hü- diiii için bıı sene sıfat mevsiminde id· ;çin Ilil<ili kaza•ıııa gitmistir. , 
ı!irmişti. mese e, a a a a e gırme e ır. - bir J~ karanlık ~uur diye öyle bir \ ük millet meclisin,, t<'\'ıli edilmiş ol- tifadl' r.dilınek iizere ınuvakka'eıı Ka * \'iliıyetimiz dahilinde ıııı!Ud 

J{arp, DulgarJaı-a yakla~ıyordu. Bul- lınan haberlere göre Franttanın ı~gtı! üçe par~nlayı~ı var ki! Nerdeyıe Şe- duğuna ~air dahiliye vekiil~tinden ge- racı.lıP.Y h:ırasınn günclerilnıesi ve )'C- ve iı.e:\ bi;cekc;iliği ile iştignl (' 
ı:ıarlar da sulh. biz ele suih ist!yorduk. eclilmiyen yerleri de dahil olmak üze- kip bey, muhterem Ruh efendinin len tahrırat okunmuş, meelısce bu hu- riııe zirııat wkfüeli aygırlarıııdaıı muhtal' böcekciler~ ıı:ırasıı .. lt. 
Bunda kim:'€n'ıı ~üphesi olaınıızdı. Fa- re bütün Alman isgalindeki yer!.~r de- koluna girecek v~ onunla ı;ıtırpıtır susta malumat edinilmiştir. Daha son- Anılroniküsün murnkkaten verileceği edılmel,: uzere Denızli ıpek bocrl, 
kat harp g••lir hize ~atarsa biz de har- rece derece bir acl;k buhranına maruz.1 Oniver.itedt"n Bab:aliye, Babıaliden ra idare encüm~ninden gelen bazı maz- hakkındaki maibata okunmuş, bazı !iği ist:ısyonu müdürlüğünden ·,tı 
be girnıekt. tereddüd etmi,·ecektik d la "u··teha'. · !ar muııt·ız·ım 11 1 Orıiversiteye gidip gelecektir. 'ıatal:ır okunmuştur. Ku~adası kazası müııak,,salar olmu,<. neticede sıfat kutu iı·ek böceg"i tohumu ı·,t~nı'ı· 

, ur r. ·" ssıs • • " ·ı ·' · · Ef d" 1 h"I" l h 1 h k · ' .• Aran1ızda ınliYazi Uir politika mümkün · · . . ~~:.ı'zım en ım; c a ! ltlC e u unan 'fır a ·öyünün AY- me\'simincl.e \"İlfiy-el ha~·vanlarına d:1 * 7.iraat memurlarından bj.21 .11 olaıpıyordu. P,ıılgar ve 1'ilrk del"let a sullerle Avrupanın kendısıııı beslıye-ı ilhanı, sayın profesörün buyurdu- ılın l"i!A,- ·tine ilhakı için yerinde id;ı- !:hını olrluğu nazan dikkate alı>ıarak ·ıııı he<hangi bir i' hakkında dOt~ 
damları i~te lm noktayı ara ·tınlılaı cek '?ı.ddeler yetiştirebilece~ini . ~il- ğ_u gibi_r~hun kendi kendine çalışma- re <!nciim.ni ı·eisi w mazbata muhar- 13arlöcllik adındaki a;·gmn gönıleril- dan c], .ıl"ı ura \'ekfılete miirnc"'' ~ 
ı·e ilk giind(•ıı itibarı>n arada bir gö- dırmışlerdı. Almanlar da aynı şeyı ıd- 1 sıyle ~akı oluyor; ve o, şuuru ancak ririyle Kuşadası aza:<ı B. Azmi Güven. mesi hakkındaki mazbata, hey'e'.i u \'ekii!e\]p ;nuhalH'reı·i terdh clt1 

rüş birliği oldugııııu anladılar. Bu gö- ~ia etmiş, hıılta biitün Avrupayı bes-1 en .o~~nda .. ha~~rda~ ~diyorsa, Fran- cin en·el emirde tetkikat yapmaları mu mi.rece reılıledilıniştir. ci anlü-ılmı~tır. . 
1 

ll .. •s .. ·. cıı·ı·ıı f'ııı·mu··ıe 0 ,\,'leıı '--)···ııname- Uyecek stoklara malık bulunduklurını sız fıkır gumrukkrının damgasını murnfık göriilmiiştür. ,,. t " 1 - 1 t· .. ter.1 ~ "" u K 1 Memlek~1 hastahanesi iht;y:\çları ,,m•a 'e rn e ı mercıın 
njn imz·ısiyle nt'tieelendi. .ı madde· söylemi~lerdir. taşıyan bu nazariyenin -mü!a9..dele- ızı bahçe nahiyesinin Kavacık kö- P:clilnl(!lle:->İni bilclirmi~tir. .~ 
<! 0 iloare• olıın im lıeyaıınaın<', iki Fakat artık t.ıhakkuk etmLıtir ki riyl<>- hrk derecei hararette fievri .ı·iiniin lzm;re bağlanması için e\'rak için 2-1000 liralık münakale yapılması * Dıı. Bedia Annı':m :.\!en~nı• 1 
ın~ınlekctiıı aramHlaki karşılıklı iti- açlık başlamı~tır. Almanlar lıuııu, İn- geçirdilclerini ve bu ilham nazariye- ii."ı·iı:de icap eden fomıaliteniıı ikmal hakkıııriaki teklif münasebetiyle biicl· Emirnlcm nahiı·esi hih· ebclif"' 
nıatlı :ırtırnwk lıakımınclan lıü;·ük e- giliz alılukasına atfediyor ve meşgul sine gere amel edenlerin hasta eser- ·dildiği anla~ılmış ve bu sebeple evra- re encümenince ittihaz edilen karara \'İn ecl'lmi~tir. · · 
h •mnıiJeti haıztiör. IJP1ditras,\·rın. ik; arazide ileride açlık çıkarsa İngilizle- !er veı·ocelclerini, yahud verdiklerini kın kı<rnıahumlıj!a iadesi kabul edil- ı.lair mazbata okunmu~. ha"tahanenin 
ana pr\!HSilH:~ Llı.yaı!ıror. lt~vvelfl, Tür· rin ın.sul olduklarını bildiriyorlur. Bu şuracıkta ~öyJjyeyim... miAtir. Kem:ılpa:-:;a kazasının ),.aka iuş2. Jnualece ve aıatı tıbbi\·c ,.c rnii ZABIT AD 4 
k.y<' ,.., füılgaristaıı, her türlü taarruz- iddia, Almanların bütün Avrupayı E~kek, sıhhatli, dinç, muva>.eneli kii)·üniin Bornova nahiyesine bağlan- tefenik i~lNinc ~arfedilm~k üzere ··-·-·--!~.--~ .. 
dan i Liı IJ eckc •klerdir. Harici mil- l>esliyccek stoklara malik oiclukları ve kolu bükiilmez eserlerin doP,duğu ması. bazı müzakerel<>nlen 'onra ta>- 8200 liı·alık tah<'sat aı·rılmagı kabıı: 
ııaselı ti ıııde btı, ~sa,tır. hakkındaki sözlere uymuyor. yer, ne uyku, ne rüya, ne müzık inti- ı·ip edilmi.~. :\fa nisanın Kapuka)·a ve ı;Junmt.stur. Yalnız €nciımerı :n~z'ırtı<-

Buradahı taarruz kelimesi, yalnız 2 lııailizleı· de diyorlar ki: bama benziyen şey, ne de ismi var Hacı Ömerli köylerinin )·akınlığı ve "ııHla haslahııııe idarecilerinin. büdce-
deYlet nıüııa>ebetlerine münhasır de- l~gal altındaki yerlerde stoklar \'ar- ciımi y k (Karanlık tuur) mev~ume- halka kolaylığı itibariyle Bergama ka- deki t:ıhcıisatı harp ,·azh·etiııi nazan 
f(il, mutlaktır ı·e bütün ~mnip.?t saha- eh, Almanlar bunlara el koymuş ve alıp sidir! z:ı;ınıı lıağlanması hakkındaki tekli - dikkııt. almadan fazla "arfetmis n 
;ına mü*tcmildir. Almanyaya götürmüşlerdir. Hatta Onların vatanı, düpedüz yüriiyen, fin, hu hıısustıı eı·,·e] emirde :\Iaııisa liikctm's olcluklarınclan dolavı hataL 

Reynnnamcnin ikinci esa noktası. tarlalara bile müdahale ederek ileride ya~ıyan, koşan, bağıran, hül&sa vilil~·<·ti umunıi nı~cli'{ince karar ahn- hareket ~·ttikleri zikredilnliştir. Pıu hu 
ÜS'."lka nıE"ın1 2ketleri ıneYcud taahhüd· elde. t~dile~k m?-hsulü de kend"lerint" hayal ve edebiyat olmayan et ve ke· mak üzere :\fanisa \'URretine giincle- SH:-'i.l dair sıhhat müdürü l)r. ('('V<le• 

lPri ihlal etmemesidir. Bu nokta da ge- tahsıs ctmı~lerclır. mikten mamul hayattır. rilme"i karnrla•lırılnııstır. Sarııçoğlu izahat vermiş, sarfi."atta 
ııc Türkiye tarııfından girişilen ta-ı Bır ç_ok_ yerlel'de halk, Almanya he- Rivayet edildiğine göre (Ruh) de- Kamburun .kuta'1~111 Den;zıdren u.vguıı,uzluk olmadığını, ihtiyaca melı 
ahhütllerın gizli, kapaklı hiç bir kısmı sabıııa ıstıh•ale cebredılmekte ve .ame- nen muazzez nesneyi, İspirtizma mü- ııahire merkezinin Pal'lak köyüne ııi sa•·f.arlilmiş olduğunu söylemistir. 
olmadığını >öylemek lazımdır. Bunla-' le olarak çalı~tırılmaktaclıı": Avrup~ya tehassısları maa:ının .ortasından çı- \nakli lıaz~ münnkıısalnl'rlan scı•ıı·a ka- R •is B. :><uri Esen tarafından veri
rın tcdafiiı mahiyetleri tekrar tek- Amerıkadan ıaşe maddelerı gonderM- karıyorlar ve elıne bır reçete vere- lıul ••ıl:lmı<, Haseki w Salkımcık köı·- len izahat clinlenclikleıı "onı·a :niin"
rar teLarliz ettirilmiştir. Dekliıras- cck olursa Almıınlar, bunlara da el ko- rek Kemeraltındaki methur eczaha- leıinin iı·u"Jıatlnrının e'ki scklint!" ](,;]. ~alc hakkında ba•ka ,öz söl"lin0>ıı ol
. T .. ·k•. . h k be t• .. vacaklardır. nelerin kapılarını birer birer ona aç- ınnsl nıuvufık ~üı·ülmüstÜr. m:ınıı~ \'C rnecı:~ Cuma giinÜ ~nat 1 J 
i,~~~İicl ~:m;ı~~~~edi~-~e et ser s.ısını . B_ü· kaç gifo evvel bu görüş, Lord tırıp beşer kuruşluk aspir;n aldırı- Çesmenin bazı kövleriııin Urla)·a ıL vi!ıi.'·et saloııunıla topla'lrırnk ilzerP 

Dehhira:;yonda iki memleket ticare- Halıtaks .t~ralından Amerıka ~skı yorlarmıf!... lıaP-hınması hnhkıııdaki teklif üzerin- ılağ-ılmı,;tır. 
ti için de bir mııddedir. Bu ticaret, ö-! cu:nhun:eısı Hovere uzun uzadı)'a ızah Bendeniz böyle bir kerameti şim- ------------------
tedcn beri iki m'lletin en samimi ar-· ~dılmıştır. HO?ver, geçen harpte oldu- diyedek görmedim. ihtimal büyük. Mekteplerde GELENLER, GiDENLER 
zu,unu le~hil etmekte idi. Xihayet gu _ırıbı_ bu ıle!a da ~\"l"\lpa me~leket- üstadım Şark filozofu Hidayet Keş-ı 
matl>uat hakkındaki kayıd dıı Türkl lerıne ıa,,e maddelerı gonrle~me!\".ı ça- fi hazretleri vak'adan haberdardır- Trabzon mebusu Sırrı Da)' Selçuk 
matbuatının aı·wsunu ifade etmekte- lı_~ma~t:~dır. lsgal altınclakı mılletk- lar... lan, Konya mebusu Ali Rıza Türel 
dir. rın huhumetlerı, Londrada bulunmak- Acaba profeaör Bay Şekip, esra- S, por işleri tetkik ~Iani<adan. A)·dın mebusu Şakir Şc-

Bu cl<'kliırasyonu teminde iımil olan tadır. rengiz ve korkunç yollarını yana ya- ner Sökeden, Uşak Şeker fabrika.<1 
Türk ve Bulgur siyaset adamları, in- Bu hükumetler tarafından yapılan kıla bize anlattığı (ilham) ın, ancak edİ}aİ müdiirü !\!. Sabri Uşaktan, Mııhalli 
tibalarıııı kı,;a beyanat ,;ehlinde ifade tetkikler, memleketlerine yapılacak tenbell~re ve zayıflara vergi bir has- :\Iaarif \'ehiıleti beden terlıi~·es! ve idareler müfettişi Muammer Çeliker 
etmi~ler, bunu müternzi bir eser ola- irlhal.«tın Almanyııya gideceğini gö<- !et olduğunu kabul buyurmazlar mı? ızcilik müdürü Vildan A~ir lstmıbul- Edremitteıı ~t'hrimize gelmiş!~rdi:. 
,·,·ık ,·,·ı"Jf],·ındıı·mı ·!ardır. Hokı"katte termı;tır. . . - Doğ, ey perı"i ilhamım! Teşri- 1 h . . 1 . 1 .. t k .\lanisa mebu'u Refik "ev ket lncc . " ~ .. · ı an ~. rıınıze ge mış ve c or · glin a- Y 
ise hie- de öy!e değildir. Bugünkü bey- Hoo\"er, İsvıçr~ye .. "."v~ıya_t ~·~p_ıl- ~i. •eniyeni~ı yıllardanberi kabuslar !arak bugün Ankaraya dönmüştür. 'fanisayıı gitmiştir. 
ııelmilel ~artları göz önüne alarak tak-1 masııu ve kontrolunu ılerı surın_u~tur., ıçın~e beklı~oru~! .. \'ilclan Aşir lzmirde bulunduğu 
ı.lir edilecek olur,a bu eserin pek o ka- Hatbukı, btıı·a,ı da Alman ta~yıkı al-i Dıyen san ":tkarlar, çoktan dunya- müddet zarfımla orta ve meslek mek- ÇiViDE iHTiKAR MI ? . (1 r n U .. ,,, ., 1 d • l 1 O tıncladır. Hooverın son teklıfı, halk! mızı terketn:< ş bulunmaktadırlar. telıleı·ı·,·ıe 11. 0• el~ı·ı"ıl ""elen leı·"ı')•eoı" ··e 

a ı "'rnzı oma ıgı ıın aşı ır. - kh 1 . . l "il D"kk dT . 1 d • , ' ' "" u " • 
ııu yapanlar, böyle söylemekle teva- {eme ·.kı~ne eı;\ uçı!mafsıcklır. ~~·ıere,. ~· at ek~·ı·~~e, ın~an.arı e~.vı.~~- spor faaliyetini yakından tetkik etmi~ Çi\'inin kilosuau .JG kurustan sat-
zu gö•termisl •rclir. Çünkü harbin !unab.ıl ( şa_r / mu va a at e e ı eC<'· ~e ır bteve ,.u e v~ ı~-~ıvayal •UT~ - \"e c.ler,;lerd2 hazır bulunmu•tur. Be- ma'1 liızım gelirken 11;, kuru•a el 
JJalkanlarn ı-.i;·aj"etine mani olacak en gını ı c ır~ış ır: . ıyen u nev ın ~a au u e~er er, .~r den terbiyesi müdürünün bu' se.\·ahati altından sattığı ve ihtikiir ra'ptığı •· ··• ,. •. ı· · b .... k .h. b" l - Y ıvecek maddelerııı Avrupa- aoırda ve her mıllette cemıyetten ıg-r..uçur.. uır wC o.r, uyu - Ve mu ım ır ~ . _ ·-· bilhassa maarif \.·ek:llelinin SOll defa teslıit edilen fı:şrefpa~ada S.~fcr YC 

t rlb . 1. !' I ki' . I Jan gelmesı, renen, ınsanlıga zerkettıgı uyuşturu- ı. t. I kt I . 
c ırı :r. >U c e arasyonu ımza ıyan " . . 1 k h" 1 1 • 1 • 1 •auu \"e me · ep ere tamım ettiği be- Şevket adında iki kişi, dün Adliyeye 

Bu'garistan ve T"" k". b . lh .. , 2 - ucretının Almanyada b o ·e e- cu ze ır ere neııl soysuz ugunu ıa- d<•n tcrbi.n>si t;ılimatınııı t'ıtl)ikati_vle 1 . 1 1 B 
ı ' · • ur ıye, u su· cu e- rı · b" · l ·· ı · zırlıyan amı"ll d 1 1 d \"eJ"İ nıış rrc ir. 'unl:ırııı deµolarıncla 

roellerclen mülhem olmuslarclır. J' ı mı* ecne ı parasıy e oc enmesı. . B d • er en o. "?uı ar 'ır. alakadar bulunmaktadır. J ~~ı k"I .. b 1 

Bir kadını yaraladılar: 
K<merde 1241 inci sokal,lıı ,ı 1~ 

lu :'.fu.,tafa, sebel»iz J!ehrn~ıl , 
Aclilerı kürekle başından yarı11 , 
tır. 

iş yüzünden: , ~ 
Atatürk caddrsincle \'eli oııl~ r' 

dullah: i~ meselesinden Yerli ~~f 
ler ~irketinde çalışan AbduJl:ılı , 
Mehmerli çakı ile bacağından ) 
lan11ştı:·. 

Hırs~zlık: 

Al.·ııııcakta l\Jukadcle> nıeZ'''. 
kağıncla Şenıfeddiıı oğlu ~ofor ·. 
\"ini Hiisameddin, Kamil oğlu -~~~ 
kunduracı :IIustafa; Ali oğlu -~ . l ., 
de aıt kamyonu ~alarak Ura: ,ri 
çırdıkları sıracla yakıılanrnı~l"r. 
Suc:Iulaı·, Adliyeye verilmişlerd 

Hamiyetli vatandıı~ 
Çeşmeli B. Hasan Yiğit turııi10 

Çeşmede inşa ettirilmekte oı~ı_ırı 
menin inşaatı yakında sona efıı' 
tir. haber aldığımıza göre H ... 1 
Y iğıl, gene ayni kazada BeJeclı)~( 
teşebbıisü ile bir de modern ve~· 
mi l>ir hcliı inşa ettirmeği de 
etn1iştir. 
NARENCİYE BAHÇELERİ'_. 
Çe,,medc Kareııciye bahÇCl'1 ··ı 

tirenlei'l~ Zil'nat Ranka.sı tar•1fl:t 
uzuıı ndeli kredi açılmak ~ıırj, 
yarrl;m.ı başlanmıştır. Bu yM' ~ 
geniş tu~ıılduğu takdirde Çcşırır.(. 
ta.ka.mıılaki narcnciya bahı:c 1 ',• 
~üratle urtma~ı nıün1kün ot:ıı::ı 

U k 
t" k · Almanyanın bu ~artları kabul ctını- en enızce aıhhatlı ılham: rade- :.\laarif \'ekiıleti talebelerin "1nıf o c ·ı o r11·ı u unmu~tur. za var ta : ,1eceği tabiidir. -Devamı 3 ncü sahifedc-

llz .. ~ Şarkta ;·aııon,·a, c,·,·ela· lııgı·l_I ------- l(<'çebilnıeleri ;Qin lıu talimatnamede ( 
hn;:ı hııdler kabul 1?1mi0 ve müdürle-

tere, ikınci clerecerle Amerika, üçüncii 1 rin terfi inde mckt"plerin spor faali-
' YENi NEŞRiYAT ... -~-·-·-· -·-·-· .. 

ularak da Sov) •tlcr birliğine kıırşı li)"l'tleri11ıleki mm·affakı)·etlerini iilçü 
mti~kiil vaziyettedir. Çinle scne!erdeıı • olarak o:ıJe tul'teağıııı lıiltlirmis!ir. 

Doğum "İjiyen bakımırıdP 
b.0rı yaptığı muhar~be de ayrıc.lır. j 

Japonya, iktı~adi, mali, :siya~i zor- 1 

luk'.ar :çh.tlc .1.ıulundufnı _ırada A!m:ın
) ad:: l,eıuı: !ni uzah ~arkta ela ha g~4 
ıı.-< fı.al'y~t gii>'te: ıııeğe te,,\"ik etmek
tedir. J :ıpon; c, So\·yctlerle anlaö
ınadaıı ene! uLak ·<ırkta dahn fazb 
faaliyet giiotermeıliği için Almanya, 
japonya ile bir dtıla:-;mava varmak ic:n 
Sovretleri :e:-::\ik etmiş'tir. .Japon)·a
uın. ıJu har kü!a l'llg-c! olarak Sovyct
İ<'ri i}nri sürmesi. h:ırhe girmemek iç!.ı; 
lıir ."'•bep ol:ırak japonya tarafından 
urtap ntı mı~t.r. deniliyor. Sovyct
l ·r!e anlaşsa Uile japonya, 1nj{ilterc ,.c 
Anu.•r:k.1 ql' knr ıht.)mağa ceSur.ıt ed.:
miyecektir. Almanya. jııpon)·:ı tar:ı
f1ndaıı iler: iiriilen eng .... ~li »rl~ulan 
ikalclırnmk :cin teşeblıüste buluıımu~-ı 
üır. ~İm·~i ;\foskol"aıla SoYyellcrle ja-
ponya ar ·ıııcla ticaret muahede•: !llÜ- Alaşehir (Husuoi) - Şehrim"zde Bayan Adalet Ertan taraf•ndan 
zak(!r 1cri ba.ş1rımıştır. Almany:.ı vcl idare edilen Eiçki, dikiş ve nakıt yurdu, memleket k·z ve kadınlnrının 
Sovyetler ara,;ıııda ,·ııktiylc y:ıpıldıf{ı 1 cidden istifad,esine yarıyacak b!r şekilde çalışmakta ve çok rağbet gör-
glbi japonya ile Sovsetlcr arasında mektedir. 
lıir yıldırım anlasmasıncl:ın bah,edili- Alınan randıman takcrr edilmekte ve faaliyetler, yurdun zaman za-
yor;a ıla henüz böyle bir anl:ı~ınaya man açtığı sergilerde kendisini göo~< rmei<tedir. Yukarıdaki resim, yur-
v·trıl ... ıc·ığı üm:lı edilmivor Japonlar d• ait bir ıergi ile zi.yaı·etçileri gÖ•lermektedir. 

1 . ~R::~'.~I!~~?.~I~~~~ :.~~!:, ı -~-o-~--~-.A-~-8-~-!-.!-.1-)R~l-~-~-~-!-rA_E_aA-ar-if 
J BROADVVAY MELODY 1940 1 

nazırı Homan Sofyaya, Bulgar - :\fo
cıır kültür anlaşmasını imza etmek 

HARiKALAR ŞAHESERiNDE için gelmiş ve hararetle karşılanmış-
• il tı,. 

Baııııdıı ~~~kıı~~~~~i D. Sai) 

1 

lirC'l·;, 11 Adliye \'ekületiııce tercılıan ı 
cc!·fi ettirilmistir. ~Iuhilte k ııdisini 
çok •cvciiı·n1i~· \'l' değerli bir hükirn i 
<ıla .. Ilay Suid Cil~<;Yanı !.C'Li·ik cdr,iz. 

•ne 

Haber aldığımıza göre Gümrük 
kom?syoncusu Bay Nevzadın bir 
kızı dünyaya ge1mi~tir. Yavruya 
uzun öm~rler diler, ana ve baba. 
aını ve bu suretle büyük baba olan 
Müze müdürü Salaheddin Kantarı 
tebrik ederiz. 

lzmir Şehri,, 
'"' h. ·ı · 1 •.•• ı•' yC' ıı·cı :k snh~ısı ncla, mcn1 el'· 

den çok güzel \"e faydalı, fikir ,·e,, 
!eriyle lıüyük hizmetlerde buJuıı:~ 
~Iemcluh Say, bu nanı altın<l:ı ~ ı,·· 

t ' . 1 h ,.,.ıı t•n .._,re.-;nıı uır e~el' c a a ne~ . 
Finli 7:; kurustur. K:ıril,·i'İıııııe 
.ı.;i_,·c edrıriz. 

l'·ı T"llE TAYYARE Sinemasında 
• TELEFON: 36-46 

• ı ~fA 

lf M' L 20. 2 · 1941 PERŞEMBE gününden itibMe~,1 

' 

Bugün~ kadar ı:öriil<:n Şark filmlcrinı'n en gi.iı 

'E 11 M ·---. ,_.:: heye="• __/ 

1 BiR TÜRKE GÖNÜL VERD~ 
TÜRKÇE ·::lü . Musikili Şarkı ve Dan•Jı 

1
• 

45 Kiıilik saz 27 kişilik koro hey'eti - Milli P' 

sıi~nsö~i~n;er ;;~ösO 
VE ~ 

Hususı surette getirttiw' miz: En son YAKIN ŞARK HARP HABERLERi.. Sidi Barrani • S• 1:~,ı 
Kapuzze . Bardia'nın karadan, denizden, havadan bombardımanı ve zaptı - 36000 esirin kant~r"·' 
sevki.. lngiliz tayyarelerinin MUSA VV A'yı bom bardımanı bunların hedeflere İsabetleri ve•" ,ı·· 
MATiNELER: 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 9.30 Cumartesi Pazar günleri 11.30 da ba•

1 
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19 ŞUBAT 1941 ÇARŞAMBA ( ANADOLU ) 

lnönü koşusu 
\:laı tarAf ı 1 ı ci a11:J ıf,..,ı..,. - Bir lkler toplantısı 

.. ••• • •••• •••••• • • • • • • • 11111' ••••••• • ••••••••••••••••••• • •• 1 1111' 111111111111111 ..... . ............ 111 1 111 11 ••• · · · :. 

: A • ! 

\'e faal .. t vı:s.ıes· te kil eıl cek nlaıı[ ihracat Lirliklcı i idaı·e. h.cy'etleı:i 
lnöııü mü:ubaka ında Turıd ·c iıı ~ıı umunıı tuplanıı;ı, clun Bırlıkler lıı: 
ııaındar \'e ileı1i atletleri ~·ar1>acaJ.ı·ı na~ıntlıı .. ı apı!nııstıı:: (leçen .. senekı 
!ardır. Bazı Lôlgelerin iki \'e daha blııncu ıl~ lıu sPııek ı bu.dçe ı~zerınde 
ziyade takımla müsabaka."a girebil- m.~zakere cen•,"an .etı:nış, blanc.o ve 
melcri kabul edildiğinden koşuda en bude~ tasdık edılm~ştır . • Y~rın ıhrn
ıı~ıııi;ı lıir h •saplft üç yüze ynkın atle- cat bırlıklerı _umıımı heY. etı t.oplana
tin IJLı!ıınacaj?ı umulmaktadır. cak, gene blanço \'C b~dçe~· ı nıüza-

Bölgo atlctiı.m ajıını Said \'C fede- kerp n tasdik edecektır. 

~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
.................................................. , .............................................................. . 

Bornova tümen satm alma korniı yonundan: 
1 - Birlikler ihtiyacı için -945- ton buğdny kı!'dırı!ması k:ıpnlı zarf

la 3-mart-1941 pazartesi günü sa:ıt 16 da eksiltmesi yapıla 

caktır. 

2 Umum tahmin tutan -21262- lira 50 kuruş olup ilk teminatı 

-1595- füadır. 

l'asyou nıiitchas"'"' Naili 1fornn ko x 
~ıı porkurıınu dün gezerek teshil et- Yangın 

3 Şartname her gün komisyonda görü lebilir. 
4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki v~

s:ıik ile teminatı \'e teklif mektupların ı yukarıda yazılı gün ve 
saat 15 şe kadar Bornovnda kom isyona vermeleri. 

nıil~erdir. ~!esafe 6lii0 metreJir :ili· 
safir takımlar 22 maıt cıımaı·~si gü. 
nü lzmil'd~ bulunacaklar Ye o l!Üıı öıi;
leı!en sonra C'unıhuriyot menlamna 
ırelerck A!aliil'k heykeline çe!Pnk ko. 
.nırakl:mlır. Yarış pazar giinii saat 15 
ıle halkevinclc ba~lıyacaktır. 

ilime rı;ıemnuııh-etıe öğrendiğimiz 
Jl'iire, llotizm federa•yonu İnföıii ko
>;usund:ııı en-el 2 mart pazar günü :lfu
nisa, Eskişehir, Hata~-, SıYa~, Eclirn{'. 
Ka;;tıınıonu ve Tl'abzoııda Türkiye bi
rinciliği müsabakası olmak üzere Jıi. 
reı· kır ko~u'u grup birinciliği mü""' 
bak:ısı yc1ıu1cnklır . 

İzmir atletleri mezkür tarihte Ba
lık • ir, A~ dın, Denizli, Muğla, Çanak· 
kal_ spııı·cıılari.ı le b!rEkte :lfanisa gnı. 
lJunda n1u~:-ı.hakttlara dahil c laca\.-'ar
ıl ı·. 

İnönü ko ·usunun yapıldığı g-ünıh 
ele. lzmirılen macla, bütün lıöl.ıdenle 
Tiirki; e 1'il'inciliklerine stirak etle" 
+:ıkımlar haricinılP kalan atlet!<'l' mn· 
ha!l<>riııde lniiııü kosıısunu yapacaklar 
rl ı r. 

---X--·--

llün, Atatürk caddesinde tiiccar
clıın Padt•rsona ait 62 numa!'ıılı Üzüm 
imalüıhaııesinden ate~ çıkmış Ye der
hal \·eti~en itfaiy. miz, çok müşkül 
sardar nltın<la atc:-:;i :-:öntlürmeğ'c mu
vaffak olmuştur. İtfaiye efradı, bil' 
n1ücldPt ma..-kc kullann1ağa n1eebur 
kalmıstır. 

imalathane. muhtelif si· ketlere 87 
bin liraya "igortalıdır. Zabıta tahki
kata hn~IHn1ı~tlr. 

FIKRA 
Baştarafı 2 inci ıahifedr 

mizi cel ik m e v zuumuzun üzerinde 
- or.ı.u k ırmak, onu eritmek için - g ün
lerce, ayla rca, hatt i. yıll arca t eksif 
edebilmek , ve ateşten d aha yakıcı 
(Dikkat) kamçısının hera n beynimi
zi yakan ve ezen d arb e lerine taham
nıül e d er ek , akıl ve şuur dah:linde 
önümüzd e k i dü~ümü çözn1ek , ve ara 
-:lıihm ı zı bulm ak cehtid ir. 

14 19 24 28 562 

lzmir levazım amirliği aatın ahna komiayonundan : 
1 Ilehrı·iııe yüz seksen beş lira tahmin edilen (100) yüz adet 

çift atlı nak liye arabası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 24-Şubat-94 1 ı>azarte•i gü·nü saat ONDA lzmirde 

Kışlada tzmir Je,·azım anıil'liiti ,atın al ma komisyonund'l ya
pılacaktır. 

3 Hepsinin tahmin edilen tuta rı (18500) On sekiz bin beşyüz 
liradır. 

4 Tekal'l'ür edecek fiat üzeıüıden teminatı kat'iyesi alınacaktır. 
5 - Sartnamesi konıi"yonda görü lebil ir. 
6 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminat ı kat'iyeleriyle bir

likte belli gün ve saatte komisyona müracaatl arı. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komuyonundan: 
1 - Fenerlıahçe akta r ma anbarında 50.000 Ton miktarında e~ya 

\'esnire tahmil \'e tahliye ~ttiı ilmek üzere pazarlıkla eksiltme
si 21 2 !Hl Cuma günü saat 15.30 da Tophanede htanhul LY. 
Amirlij):i satın alma komis;·onunda yapılııcaktır. 

2 Şartnııme,si komisyondıı ı?örülebilir. 
3 - isteklilerin teklif edecekleri fiale göre ilk teminatlariyle belli 

saatte komisyona ı?elmele,_ı:.,:'i.;.. --- ------------
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Beher kilosuna 360 kurus tahmin edilen on ton kadar 'iyah 

yağlı kösele alınacııktır . 

Yumuşak şiltelerde geçirilen r eha. 
vetin , ve ıl ık sohbe tlerin zidesi bu
lunan ( P e rii ilham) e f sanesi. y ir-

sof Yada ıninci asrın her sah a d a vukubuldu
~unu gördüğümüz müdhiş ı'nkılapla

-Bat tarata 1 nci ıahilede - rı arasında sen deliyer e k g öçü p git-

2 Pazarlıkla eksiltmesi 21 2. 941 Cuma günü saat 15 de Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satın a lma komisyonunda ya
pılacaklıı. 

3 Kııt'i temi natı 5400 liradır. 
hi\dit1e!Hın zuh•nu t<ık,lirinde lıitarar 

1
on,;.;,;iş.;.l;.;ir.;.. ____________ _ 

k:.lacaktır. 
.ı isteklilerin belli giln ve saatte komisyona gelmeleri. 

Sofyıı, 18 (A.A.) - lJ .. -, B. ajan
sı bilıliı·ivor: 

Salıah • gazeteler., Türk - Bulgar 
dı"tluk ve ademi tecıl\°Üz muahedesi· 
nin, ynlnız Dulgaristan için değil, bil· 
tün Bıılkıın menılekdleri için çok mü
him olclugunu yazmaktadırlar. 

Zora ırazet.esi paktın, Balkan ~·arını 
adasında yarın i~in sulhü temin eden 
bir fmıil olduğunu, bundan Almanlar
la So,·yetleı in de memnun kalacnkla 
rını t:ıhn1in ediyor. 

Utro ırazı·te<i, iki memleket aı·asın· 
da dostluk başlıyaeaii;ını, büyük harp. 
le ba*lı)·aıı do~tluğun. istikbalc!e da· 
ha kııvV('tli bir şekil alacağını yaz 
maktadır. 

Zora gazetesi de lıu nula*manın Tür 
kin' \'e Bulı?:ıri<tanın. diğer nıemk•· 
k<:>.tlerle münasebetlerine tes.r ctmiye. 
c:t·ı!ini yaznıaktadır. 

Bağcılara 
Kükurt ve aöz taşı o 

Krı>di kooperatiflerıyle Tarını sa
tı~ kooperatifler•ne ortak olan bağ
cı Ye mustahsillcr;n, lıu ,uıe\;i kü
kürt. gözta~ı \'e potas ihtiyaçLıı 111111 

bu kooperatifler tarafından <;imdiden 
t{'n1inine le~Ulıiis eclilmi!itir. S'.par.~ 
eclilmis olan potas Ye gözta*Iarınılaıı 
bir kısmı gelmistir. 

Kükürt tenıi~i hususunda ıh KeG 
lıurlu küknı:ller• şirketi nezdinde ~·a. 
)>ıl:.ın f P!-ie-lıbü~lerc nü .. :~bt>t cevap vc
r!'n1işt r. \'akında ıntihim n1ikt~u·d,1 
kükliı t lznıinl" 'tek edil mi~ ol~<·ak
tır. 

~~~~~--~~~-~-----
Dok tor Operatöt 

Dahi Öke 
IZMIR A~'KERI HASTAHANESi 
KUi .AK, BURUN v~ BOGAZ 

HASTALIKLARI MÜTEHASSIS! 

ikinci B"yler aoke.ğı No. (30) 1 
Haatalarırı1 hf"r ııün öıileden ıonrı. 

k&buJ ve t~<.tavi eder. 

~~------------~~ Ödemiş Tapu Sici] Muhafızlığın. 
da n : 

Üdemis k.ız~'1ııın Çatal;·o! mahal. 
le•inin 1'av ı so aiiınıl:ı kain 6 k.ı
pu Xo. lıı \o Sagı K<ıltak ııyl' ~ h
nıPt \'ere>e.<i ve I\:arg.1 oğlu !!alil 
ogu ları izzt•t 'c .. .\li arka~ı 1\:arg-a 
oglu Halil ot\'ulları izzet \·e Ali YL' 

llev<·t·i Yiirük Ad ıoglıı İlırahim \'•'· 
. 'Sl'si Solu lll'\'•Ci Yiirük Ali oğlu lb
rcıhin1 vere~e~i Vt' ı\dagümeli Ayl)e 
hant·l,•ı-i ()ııii .ı:\daulinıP]i 1\y~•_l haııt•
o,:j V(• yol jl(' ('PVıili bir e\·i bııııd!ıtı 4.l 
' ne evv ·I i\ılnmi 'n C:ı"ıly 1 mahn!. 
lrsin<irn I>t:nizlili kar .... n.anL; '1!! nl:t 
rıır ,\lıdull:ı:ı kızı (!l:•<·ıı Fıı'~nılr.n 
h<tritPn \'l' adi~ en Matın alci:f~uıd~.ıı 
\'f' ır> ı·nellcnbcri senetsiz YP nİZh
~ız n1ulik ıfali) ı .. taR~1'rufunda nldu~ 
!(undan lıah ]<" ı')dr. ı;ş·u f'.ıtalrol 
nıah1ll. c;;iııılen lkıdrnı ı; )lu-;tafa 
11J!l11 :ı.ru~t.1fa llamoğlu tar ,fınclaıı 
naı11ına f;Pnt·tsiz ta~nrrufattn. ıı ·\'•_. n1ü 
rttru zarnandan tc-.l'ili talPµ l' li1miş 
ıılduğundaıı Tapu kaydı 1'ulunamı
san adı gr-c:Pn I·~v h.tkkında. .ı ..\rart 
l !J.11 tarihine ı rstlı.ı aıı Salı günii ıııa
halliıırlc tahkikat ve tPlkikat y:ı.pıb 
rııi:ııııl:ın mülkiyet .-eya i hir hak 
ıılıliasııırla nlaıılurın m •• · r:ıhki-
kat gününıle mah:ıl!incl. hazır lıulıın
nıaları \'c.ı·ahuıl tahkikat gününe ka
dar yazı 'le Ödem' kazası Tapu si
cıl muhafızlıg n:ı milr:tca;ctlal"ı \'e e~ 
ki "ahibi [) zlil knrl'ı ııamirle ma
ruf A bel ı 1 ah k•z (il ı ı Fn•manııı 
ol!ntiş bulunm 1 v-e rr r" ~çıf, rının du. 
teslıit t>d ı,•nwm uımn-ı cloby:siyle 
tebliğ ~ ·riııe geçmek üzere keyfiyet 
il a n oluııur. ( 633) 

UZOMı 
K !!. 

tll !l inhisar icla. 11 GO 
84 S. Süleyma. 25 
5!) A. R. Üzümcü 17 50 
18 :il. lzıııir o. 15 
17 Öztiiı k Ld. Ş. 18 

5 lJ. Arditi 28 50 

s:ı2 
2:ıın11 

~:~2RO~l 1 '2 
Nıı. 
7 
8 
!) 

10 
11 

iNCiR , 
K. !I. 

ıo!l 
l2!lHU6 

Çu. O. Çilen. n. 7 
lliiııkü yt•küıı 

1;)0005 l'. yekün 
ZAHiRE: 

K. S 
17 75 
;~:ı 

17 50 
18 25 
18 
.'30 

16 50 
20 50 
25 
:ı2 

Yok. 

K. !I. 
10 25 

K. S. il. S 
166 c. ) 

:1 () Ton) A rp:ı G ,;o 7 
ıo 'l'on Susanı :ıo 

I~ ~ron ~1 darı 8 30 
2;3 ll. Pamuk 71 

Zcytiny<lğı 
100.000 k'lo 15 15 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bire kada 

Beyler sokağında Aheıık matbaas 

yanında kabul eder. 

Akhisar icra ıııemıırlııouııdan : 
940,697 

Bir borçtan dolayı Süleymanlı köyü 
Değirmen civarında 7123 metre mu· 
rabbaı tarlıının 1 4 hissesi ayni köyde 
Ilıcak mcvkiinde 66:ı metre muralıbaı 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

J._JJ.a:.l Beher kilosunun 
tah min bedeli 

201.360 Kilo Sığır eti 48.77 Kuruş 
105. 123 K ilo Kuzu eti 68.70 Kuruş 
148.442 Kil o K oyun eti 71.38 Kuı·uş 

ı _ Yukarıda cins ve miktar ve b eher kilolarının tahmin edilen be
del i yaz ı lı üç ka lem etin 26-Şubat-9.Jl ç:ırşıınba glinü saat J.1 
de kaııalı zarfla eksi ltmesi yap ı lacaktır. 

2 - l!k temin atı «14.805» lira c2 3• kuru ş olup şartnamesi her gl\n 
komisyondan 1382 kuruş bedel mukabilinde alınabilir . 

:1 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun islediği tarzda tanzim edecek
leri kapalı teklif mekuplarını havi kapa lı zarflarını en geç bel
li gün ve saattan bir saat evvel<>line kadar Kasımpaşada bulu
nan komisyon başkanlığıa makbuz mukabilinde vermeleri. 

9 11 19 24 4401817 

Muhasebei 
lü~ünden: 

hususiye müdür-

ld:ıı·ci !ıususiyei vilfıyetçc rnkliylc mektep olarak inşasına başlan

mıs ve ııalamaın kalmış olan İzmirde ll:ıtay caddesinde Arap Hasan 
Çl'şmc.,i nanı m,,·kiincleki binııcla kısmen serbestçn mevzu ve kısmen 
da r!ıYar iç~ıisincle lıulunan muhtel if elı'al Ye cesamette 4392 lirrı mu
h.ımıııen lıcdelli 21960,86 ki lo demiı· potrel kötürü olarak saUmak 
üzu·e 17-2-!Jll tarihinden itibaı·en 15 gün müddetle açık arttı rılmaya 
ç ı karılmı~t ır. Satı~ şaı·llarını görmek ve okumak istiyenlerin her gün 
n1uhasebei hu .... uı-'i,·e n1üdüı iyeli Yaridat kalemine ve pey sürmek i~t i

yenlerin d; iha:e tarihi olan 3-:l-!141 pazartesi glinü saat 11 d e muvak
kat teminat olan 32!) lira 45 kun•.şu havi banka makbuzlan veya ~cnıi· 
ııat mektup lan ile birlikte Yilaret daimi encümenine müracaatları. 

17 19 21 23 ö87 

lzmir Defterdarlığından: 
Osman oğlu :\l aksuclun Raşdtırak ~ulıe,ine olan 2!l\l !ıra 4!1 kuruş 

K azanç vergisi lıorcunclan dolayı haciz ed ilen. ı kinci Karata~ .150 sa
yıl ı Sakızlı sokağında 5 kuı~u No. lu .ve 96_ü lıra k ı ;·n,ıetındek.ı F'.ll'.L'.n 
Vilayet idaı e ht•y'cti karanyle 21 gun mucldctle ıııuza~ede) ",.~!k.ı. 
nlmıstır . Taliplerin o :\!art \l41 Ça r~anıba ı;ilııü saat 1~ de \ ııayet 
idare' hey'etine müracaatları ilan olunur. 12 1 \l 26 ~ 

Aklıi.•nr icra meın11duğ1111dn ,1: A L S A N C A K 
.?40. 643 

Ilir burçtan dolayı E roğlu köyü 

cirnrnıcla 12 dönüm tarla \·e H ergele 

lıtaıyonu karııaında yeni ~çılan 

EGE 
tıırlaııın ı 4 hissesi ve gene 0 köyde ıleğiı·meni namı diğeri kır bağlar nıev. hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR Çanıark:ısı mevkiinde kain 5732 met- kiiııde 26 ağaç zeytin lik 4 dönüm bağ 

ı e nıur:ıbbaı tarlanın 1 4 hissesi gene 2 ı-:l-!lH pazarte'i günü Akhi8ar icra 
ayni köyün Ç:ı!tılı azmak mevkiinde dairesinde satılacaktı r. O gün muham-
5Q,j5 metre murıılılıaı tarlanın 1 4 his
sesi g·eıl!' mezkur köyün kanatköp r üsü 
nwvkiiıııle 1195 metre muralıbaı 20 

men kıymetlerinin yüzde 75 ini lıuldu

ğu takılirde ihale bu bedel ~ide edil-

.'<ık zt•ytin!iğin ı .1 hissesi istasyon ci- mez,;c a rttırma 3- 1-941 pe rşenıbe gü
rnrıııda 4825 metre muı·abb:ıı bağın nü muhammen kıymetiue bakılmaksı-

1 l hissı•si 2!l-!l-!:JH pazartesi günü zııı her kaça çıkarsa ihale edilecektir. 
'khi>:ır 1• .. ,.,., t!airesinde satılacaktır. h ı 't " ' Dell>iliy~ \eslim ~rcı. a ana aı sa-

1 ()gün ıııııh<ımnıen kıymetlerinin .vüzde lış pc~ıııdı r. lsteklılerııı muayyen 
~, •. -, 1•1, 1• 11Lılcltı<'~Lı tııkılı'ı·,Je ı'hale bu betle!. ti ·ı· ı ' günlerde icrnya miirac';l_ıı arı ı an o u-
elde ·dilmezse arttırma 3-4-941 per- nur. 
"'l'tnbe yünü muhan1men kıyn1eline ha_ 
kılnuık,..ızın ht1.r kaça çık:ır:-;a ihale celi. 

1 

Aİ.-İıixtıt irro Jııroııırluğ1ı.11di-ı11: 

613 

ADıL BİR 

E 

Iccekt:r. I>ellali;·e teslim harcı alana ııw 657 
ı 1 · H er ıubeye ai-' lı,•ıtala.r lı;abu) ve mü-ait >ırtış peşindir. stekli erın nıuay- Bir lıoı~ıan dola,n Seydikö.v D,eği r- " .,. 

yen gi\ıılerdc icraya müracaatları ilfııı nı~n civar ı nll'vkiincle 4482,65 SA. :1.\2 teha111\ları ta,ra(ındaıı;ı tedıı,vi edilir. 
olunur. 612 lllÜfl'eZ t:ırlıı ha len 5 senelik bağ 24, M\iesses,ede her zaman 

lrnıi" bdeıliıı,.sinılen: :l-!l il pıızurt.esi günü Akhisar !cr a qu;- T l 
9 Garaj santralı içindeki 4 nunıarnlı res inde s:ıtıl :ıcaklır. O gün mnh all'\- doktor bulunur. e 2 18 

ıJeponun bir srne müddetle kiraya ve- men kıymetinin yüzde 75 ini \ıu lduğu 

rilmH•l, Yazı işleri müdürlüğündeki takdirde ihale. bu bedel elde edilmezse 1 Doktor Ata Ôzkal 
şartna:nesi veçhile açık artırmrı.ı :ı arttırma 3-4-941 per;;embe günü nıu- ç k h t ı k 
konulmu~tur. Muhammen bt!deli 70 li· hanımen kıy"'.dine bakılma~sızın her ocu as a 1 -
ra nıurnkk:ıt teminatı 5 lira 25 kuruş- kaça çıkarsa ıhale edılecektır. ,1 •• t h 
tur. Taliplerin teminatı ls Bankasına llelli<llye te,Jlm masrafı alana ait arı mu e assısı 
yatırar:ık maklıuılarirle ihale ta r ihi satış peşindir. isteklilerin muayyen J Kar~ ıyaka , Baha riye mahallesi, 
olan 21.2.941 Cuma gür.ü saat 16 da .. 1 1 . 0 ti ·ı· 1 ş· d 'f dd · N l08 
Encilmene müracaatlar•. gun erı e ıcı·aya nı racaa a rı ı an o u- ımen ı er ca esı o. . 

6 10 14 19 nu r. 611 Tele}on: 5057 

- SAHİFE: 3 

Nazilli kaymakamlığından: 
Altmı~af lira ücreti şehri~·e!i kaza \·e nahiyeler köy birlikleri için ile 

ebelik münh::ıldir. Tal'p olanların islidaların::ı ,~şağıda yazılı vesikalarını~ 
asıl \'eya nıusaddak suretlerini bağlıyarnk ~azilli kaymakrımlığına mü
ı·acaatları ilan uluııur. 

1 Nüfus cüzdanı 
2 - Diploma 
3 - Folograf -2-

4 Son hizmet ettikleri daire ve)·:ı müesse•eden aldıkları bonservis. 
18 19 20 598 

-·~--~----...;.;. __ .....;;,;;.,___;:.;_~----...;;.:;.;:__ 
Mıntaka ticaret müdürlüğün

den: 
Karabük Demir ve Çelik fal.ırikıı'1 tarafından imal \'e İzmir \'ilave

tine tahsiR edilen \'e araba inıalıi.tıııda kullanılan (Şina) demirlerine 
ihtiyacı olan alakadar araba imalathane sahiplerinin bu işle iştigal et
tik leı~ne dair mahalli ticaret odalarından alacakları vesikalarla bir
likte 28-2-941 gününe kadar lznıir Mıntaka Ticaret müdürlüğünP mü-
racııatları ilıin olunur. •Cl>\ 

Nü T: 
Bu husu;ta fazla tafsilat almak istiyenl~ı· her gün Mıntaka Ticaret 

müdürlüğüne müracaat edelıilirleı'. (638) 

Şark sanayi kumpanyasıT. A. 
Şirketi meclisi idare murahhaslı
ğından: 
Şirketimizin senelik adi umumi heyet toplantısı a~ağıda gösterilen ruz

ıı:ııne hakkında müzakere etmek ve ka rnr \·ermt•k üzre işlıu martııı 10 cu 
pazartesi günü saat on be~t<> şehitlerıleki fabrikamız yazıhanesinde )·a
pıl:ıcaıi;ınrlan lıazır olmak istiyen hi<sed;ırlımn toplantı gününden en aşa
gı beş gün encline kadar hisse senetlerini lzmirde ı;ehillerdeki fabrika
mız yıızıhan~siııe Ye Brükse!tlc Roya! sokağında ·l!l No. ya yatırarak kar
şılığında duhuliye rnr:ıkalııı·ı :ılnıaları lüzumu l'lfııı olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - J!).J.0 s.t:ne.-.ıne ai lıilünc:o ve kiır zarar hesaplarının Y-e n1eclisi 

idart:' \'f.l mürakipler raporunun kıraat ve onaylann1ası ve ibra
n:ınıe \·eri1nıesi. 

2 :\lüddetlerinin bitnıt•sind~n ötürü c:ıkan idare mecli~i azusı il<> 
hir mürakihiıı rerlerine yeni k•riniıı s<>çilnıesi \'e ücretlerinin 
tayini. 

:~ ~ieclisi idare azalarının ~irketle lüccari muameleler yapalJilme
leri için mukabiline de şamil olmak üzere müsaade oluııma•ının 
ilk içtima <elecek olan hey'eti umumiyeye teklifi 19 27 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Mu hanı- Teminatı G~tiı·-

men Lira diği se-
Mahallesi Sokağı !'\o. \'ııkıf ismi (~· ·~si kıym('ti nelik ki-

rası 

Lira 

ı.~tiklaı !):18 28,40 :lfozbııt Yahu- 6000 450 667 
34 2 :lfirknrlo rlihaıw 

('emile 
Yukarıda ıııa!ıallı• sokıık \'C e\'safı )»ııtlı 1426 metre murabbaı sah:ı da

hilinde on :ıltı odadan ilıaı·ct lıuluııan lıir bap yahudihanenin mülkiveti 
kapalı zarf ıısuliyle Ye peşin para ile satışa çıkanlmıştır. ihalesi 6-nı~rt
l!lH per~mbe günü saat 15 ıle vakıflar miidürlüğündc müte.~~kkil ko
misronıla \'C umum mürlürliiıi;ün tasrlikine tulikan yapılacııkhr. ·Satın al
ınaıw istekli ol:ııılann 2490 No. hı müzayt>de ve münakasa kanununun ta
ı·ifatı daire>-ine kadar rnkıflar mürlürlüğüııe teY<li etmeleri Ye fazln tnf
;ilıit "lmak istiy~nlerin her giin me'>ıi saatlerinde vakıf ,;karat \'aridat 
memurluğuna mür:ıcaat etmeleri ·1ıu1 olunur. 19 5 488 

Devlet demiryollarından: 
2;J metre uzunluğunda ve !lnıetre geni~liğiııde n 2,70 metre ,·iiksck

lii(incle ah~ap lıir çift yeni dubanın inşası ve bu dulıalann birbiı:ine bağ 
lanm:ı'i Ye 180 günde Devlet Demiryol!an Haydarpaşa !imanında tcs_ 
liıni kapalı zarf usulile ek>iltmeye k oıııııu~lur. ~luhammen bedeli 
c35852 · liradır. Ehiltnıe Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci 
i~ll'lme homi>-yonu taı·afından 3 3 nH tarihine müsadif pazartesi gü
nü saatflh onbir de icrn edilecektir. Ru giLi deniz vesaitini evvelce 
hüsnü suretle yaptıklarına dair bir ehliyet vesikası ile birlikte teklif 
m'ktupl:ırıııı nı:ızrnfen ayni gün saat. ona kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek ll'klifler için postada va
ki olalı;Jecek teeh h ür ler kabul edi lmez. 
~luvakkat teminat c2688• lira c90• kuruştur. Fenni ve eksiltme 

şarlnamelerile mukavelename esasları Ye piliinları idaremizin Hay
ılaı paşa Ankara ve İzmir veznelerinden J 80 kurus mukabilinde alınır. 

10 14 10 24 . 756 430 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlü
ğünden: 

Fabrikalarımızın biriııde çalışmak üzere :ıo0-400 kuruş ye\·miye ile 
poslabaşılık ~·apııcak k11bili,rette hirincı sınıf tesvinci ve arnrcı :.ısta" 
alınacaktır. · . 

Talipteıin lıirer i:<tida ile ~ın1tıol nıüclirı lüVe \'e~ a en yakın 
ralıı ikal:mndan birine nılir:ıcaatlan. 17 l!l 21 

lzmir Defterdarlre-rndan: 

askeri 
511\ 

!lav.er ve Cevdetin Muamele \'e htifılal,. \'ergilori ~.,ı,,. ·ne olan 1056 
l ira 88 kuru~ İstihl:ik Yergisi boı~uııdan dnl11n hhciz edilen Akdeniz 
nıahalle<inin Mimar Kem,ıJeddin caddesinde kaiır 82-8·1 sayıl! Vl' 96t1 
lira kıymetindeki n1agazanın borçlubıı·t\ nit olan 8 hissede 2 hissesi \'"i
lliyet idare hey' eti kar.ıı iyi~ 21 gün miitJJe•Jı:- mlizayec{eye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 5 Mart !lH (,'ar~a\lılı.~ glinıl saat I5 rle Vi!iiyct id:ıı·ı• 
hry'atine rnür:ıcaatları ilün olunur. J:! l!> 2(ı ;1 (G2tJ) 

lzmir Yün Mensucatı 
T.. A. şirketinin Halkapınar kamaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısiyle ye n i ç:akardığı Jcumaıla r 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

Yen~ yaptıracağınız e !l:.ise!er için bu mam\ıl ıit ı te rc.ffi. e d il'l" 

SATIŞ YERİ-
Birinci kor donda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 
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İtalyanlar Bingazi bombalandı Afrika da 
1'iirk - Bulgar anlaşnıa

stnı memnuniyetle 
karşılamışlar 

Atılan bombalar Alm"n 
mamulatıdır 

Kahire, 18 (A.A.) - Düşman tay
) arelerinin Biııgazi.rc ynptıklnrı akın, 
bil' kaç İtnlyan sivilinin öHimiinc ve bir 
çok binanın yıkılmasına sebep o!muı:;

İngilizler, askeri hare
kata muvaf f akıget le 

devanı ediyorlar Japonya 

SON DAKiKA Çok fay dalı bir kanun 
Londra. 18 (A.A.) - ital. an re~

mı mahfilleri, Türkiye - Bulgaı istan 
nnlnşması hakkında henüz bir vazi
vct almamı!>lardır. Bununla beraber, 
nnla maıını sempati He knr~ıl:mdığı 
ı.1öylenml' ktcdir. 

tur. 
Tf'tkik edilen bomba parçalarının 

Almnn nrnmuliltı olcluklan anlnıjılmış

Sulh • 

ltalyanlar 
içi11 tavassuta Ev yapmak istiyenlere uzun va-

t ır. 
Toplarını sağlam olarak 
bırakmışlar ve kaçmışlar 

Tokro. lS ~A':~de Japonya hü- deli taksitlerle arsa verilecektir 
k(imeti nanıınn . ..:ö~. öylcnll'A"e mezun J\nkaı·a, 18 (Telufonln)- Dahili- lerinıizde nıoclerıı mahallelerin kurul· 

____ * __ _ 
(Jurnal D'ltal~n) gazetesi, hu ıngiltereye yardım ha bir zal; hugün malbunt ımimessillc- ye Vekaleti, çok miilıim \'e faydalı bir ması temin edilmiş olncaktır. 

~ini kabul ederek beyanatta hulun- kanun hazırlamakla meşguldür. Bu "Kanım, yakında V.:!kill~r Hey'ctiJll' m~vzu etrafında ) azdığı nuıkal ele 
RUn 'aı ı ka) detmcktedir: 

clki d<'vlcı nra mda imzalıPrnn lıu 
nnlasnuı, Balkanların İngiliz ııüfu
zundan korkulduğunu gö:stcrmektc
dir. 

zırlığı artıyor mu~ , e japon.ranııı , miina:ıip bir zn- kanuna göre, şchirl<•rdc C\' yaptıra- . .. . ·:;e 
man ve zemin bulduğu takclirrll' ı;;ulh ca1darn u-ztm \'tırleli taksitlerle ar.;;a vel'Jlccck \'c mııte:tkıbcn rlc mecJı: 

- Bat tarafı 1 nci sahifede - Nayrobi, 18 (A.A.) - ltnlynn so-
mi~tir: mali.inde eh(•mmiycl itibariyle üçün-

için tnvassut tllmcğ-c :ıınade olduğu- \·<'ri)('Cektir. Bu kanunla bilylik ~ehir- ~e\'k~<lil<>N~ktir. 

M ustcı <'k anla ma, haı·bin bundnn 
sonraki inkişafında l.ıu\ Ok bir ehem
mi) eti haizdir. İtalya bu anln~mayı 
nıcmn ıni) t't!P k.ıı :;;ıl:ır . 

---o---
BAFRA TOTON PIYASASI 
B. fr:ı. 18 {A.A.) - Ttittiıı piya

aı.1ı açılmıs, Türk tulün lim;H·d şir 
keli ilk olarak 1:10 kuru. tan mlibnyca
tıı ba lnmıstır. 

Türk - Bulgar 
deklarasyonu-

nun manası 

ııu f>ôylcmiştir. - Bizi hnroo siirükliyecek bile ol- cii gelen Kisnrnyunun zaptiyle Rri
~n Amerikan milleti lngilt.erenin yıkıl- tnnvn kuv\'etlcrinin Pline cok mühim -------·-----
masınn miis:wde etmiyccektir. Cum- miktardıı inse ınnddl'leı İyie hnrp 1zirkiye kale gibi 
huriy<'tçi uynnd:ın O:ıtin esaret nltı- malzemesi i?CCtiği ı·r.smen bilclil'il-
nn dii~nıiiş l.iir diinyanın, füiimdmı mektcdir. duruyor 
IJder olduğunu söyfoyirıce meclis şn- Biı.\'ük :;nlıit rnihlnfrıa topları dliş
~ırmış H' h:ıtip <'i{er hnrp etmek znru- maıı t.ırafınd:ın ... a~lanı olaı·ak lııra-

-Baıtarafı 1 nci Sahifede-

reti ohıı ~a hııı p flllı•ceğiz. l>iye ilİLVC kllnııştır. ileı'lcyi~inclen tanıanwn halx:l'daı· -t:clil-
•tmiştir. K1-(mnyuııun miidnf:ıa sis1t..'mi kuv- diğ-iııi ilfL\'C ı•ylcmekt.euir. 

Bu ·özler, hayretten doğan b!r sü- vctli idi. L onclrn, l 8 (A.A.) - Bu ..:aLahki 
kutla, fakat snmiin locnlarından ko- J<ahire. 18 (S. 21, 10 Lotıclra ı·a<l- İ ngiliz. matbuatı, Türkiye - Bulgnri·
paıı a!kışlarla karşılunmıştır. .. 

1 
:.:~,;ıınd:ın) _ Huglin n~şredil,·ı: !f'b- t<ın arasında aktı•dilen paktt:ın 1ın:iı-

Vasıııgton, 18 {A.A.) - Dun Be-
1 
Jıgd<.' Hah cist:mda flankıl \'(' < ,oz- setmcktcdiı ler. 1rıgiliz gazetcl0rini•ı 

yaz sarayda Ruzveltin rebliğinde yrı-ı zam mmtnknlarmdaki It:ılynn km·- fikri sudur: 
pılaıı toplantıya ziraat nazırı Pita~-cl \'etlı~rinin Lamnmcn c;ekilnıis 0Jduğıı «.\fiJı,·er ı1rop:ıgaııda s0rvislcr:. 
dn iştirak etmiştir. Topl:ıntıda lngıl- Ye diğ-eı· cephele.rd<' bf · dpl"ti..;iklik 1'iirki) e - Ihılg:ıri"lan nrıtsııırlaki 
tereye iaşe maddeleri verilerek :.rnr- olmaclığ'ı bildirilmektedir. pakim imznsı dolayısiyle TUrki~ Nıııı, 
dım ('dilme.si mesel<':inin konuşuldu- x--- Almanya ile barı yııpmış ve ka1°u-
gu nnlaşılmakt.nclır. TUNA TAŞTI Jnrını btilfıya karşı :ıçmış z:mıh1 t1i-

Toplantıdnn . onra ziraat nazırı bir \"Orlaı. Fakat hö\·le chisünmek 1e :ıl-
gazetf'ciye beyanatta bulunnrnk cte- Dudapeştı\ 18 (A.A.) - Tun:ııım daım·orlar.> · . 
mı.st"r k. · t t" · ~ "'[ · t ı 300 C',,·ızetel(lr, Jrnklııı n1Lıkacltl<'ı11<:sini - baştnrafı ı inci sahifede - ·. ı ı. asması n~ ıcosınue ,, ncarıs aııc ıı 

kend topraklarında b el irmek iste d i- - lngilterenin müdafaası için yj .. kilom<>trc muraLbıılık bir sahanın su- iı;n .. ct erlcı t•k diyorlar ki: 
ğj ::cnnıı:.n ona tav'an rıza gösterme- yecek maddelerine ihtiyacı olduğuna tar altında kaldığını l\foctır rnrlyo. u '1 iirkiyc- \'e Bulgari::tan. bu muırnd-

k l ··m E ··h· e)c \'apıırl·ıı· tı•ı<l· kt ı· ıi<•m"cl•' dF",.<'r hükt~ım"'tleı•Jn olan üı-meyi d e taahh üd etm"ş oluyor de- a ııı · 'n mu ım mes • ' ı ıı·ıne · e< ıı·. ' ' ' " .. -
mek t ir. me,;ele::dir. Dün fl\·nn medisi de lıı- ---~-- .ıhhiidlcrinc zarar \'erm":nck şrıı Liy-

·ıt ·ı k : r.dcl"1erı· mc- 17 r k k • • J .• \""nı" Jlrıktı ı"ınz,·llnn~ı l". ı dır. Tüı· . G örülüyor ki Yu goslavyaya karşı .tı ereyc vcrı <'C<' ıaşe nı.ı "' uza ŞaT vazı11elz - ,- 1 
·• 

bir tazyik ih timali istiına edilirse ;elı:-sini nılizakcre etmiştir. 1:1 ki~1cnin, fngih.erc i~e clostluğuıııı i.ı-
Balkanların bugünkü sük unetli va· Ottova, JS (A.A.) - UUn Knnad:ı karzşlk gözüküyor kiir edeceğine dair lıiç Lir -:ey ~ö> Jp. 
.ziye t in i Bulgaı1·atan iat ikamP-tfod cn wam kamarnı.mda harbin milhim hfl- nemez. 
ih lal e d e bilecek her türlü ihtilat ih- lis0leriııi t:ıhlil eden Kanııdn hnşvekili -Ba,tarafı l oci Sahifede- J)e) li Ek. Pi'<' gazetesinin <lı<; si-
tima lleri dekl a rasyonla t a mame n or. ~kıkcnzi King rlemiştir ki: - Eğer japon filosu. IIoll:ıııda his- ynsC't .siitunu ınuh:n·rirl Cnrls ~unlnı ı 
ta d an kalkmış bulunmaktadır. - ~nenin en biiyiik mesele:;!, kii- distanına karşı hnre.ketc gec"r~ A- yazmaktadır: 

işte bizce deklarasyonun a meli ·tik milletlerin kurt:ırılmnsı mücadele- m~rikn clonnnma.sı cln japonyaya kar- Bu muah{'denin imza ·i\"!l' anl.ı~ı}. 
kıymeti bilha ssa buradadır : Taah- ·inci~ İngitleıeye yapılmak istenen A- ... ı hnrekete geçecektir. Bu hfıcHseler maımş olmak tehlike:;i , .Tiiı·hiyc1ı;•1 
hü dlerim izden h iç b\rin i ihlal e tmi- nerika yardımının seri inkişnf tnrzı- eğer olacaksa pek yakında, hattl'.. haf- n~giıııe cndişıısi idi. lngiltereıle !Jby
yor ve bizi d e harbin içine atabilecek lır. Amerikanın mütemadiyen nrtıın tn içinde bekl<>nebilir. le Lir !;CJ" asla diişiiniilmemi~tlr. 'i'ür
ihtimalle r i ortadan kaldırıyor. :u\ veti ıni.i~Cn\ izin ensesine cliişme- Batnvya. IS (A.A.) - .Jnııonya ile kiyt>, boğazlnrın muhafızı vazife:;iıı: 

Türkiye hariciyesi Türkiye nin {e hazır bir çığ gibi görünil)nr. Za- ticaret m iizakereleri japonyıınııı l~a- göı nıı•kt..! dl•\·a m edecektir. 'l'iirkiyı'-
em n iye t inc ve e m imi sulh siyaseti- ferden hiç şüphe etmiyonım. Fakat ta\'ya başkonsolo. u ile Hollanda Hin- ııiıı crı alfıiUıiyettar ağzından :<Ö~ le
n e ilave e tmiyc muva ffak olduğu bu bizi znfere göUlren yol, tahminlerden clistnnı murahhası arasında y:ıpılacnk- nen sözler de bunu teyicl Ptmiştiı·. 
son halka ile bihakkı"n övüne b ilir. laha ç~tin ve zorluklarla cloluctul'. tır. Türkiye~·(' daima ilimaılım1·1. vardıl". 

HAMDI NÜZH ET ÇA NÇAR Söylendiğiııe gi.ire, japonyaııın mn- 1'e olursa olsun Tilrkiye, .:ı.tlıhüJIC'-
x T•• k 8 ( kul t:ılcplcritıe mu\'afnkat edilecek, fn- rit1c sadık kalacaktır. Bumlaıı r>mi-

/ ur - u gar kat gnyri makul bi.itlin t:ı lep)~!' redde- niz. 
ngiltere ablukasını dilce.ektir. f> (•yli :'ıı ... yl gazı•tesi, 'l'i.iı ki\·cnı.1 

t t · k } Batavvn, 18 ( A .A .) - Hat.avyn ahdi \ ecibelcrinin yalnız bnV,mı:lnra as a gevşe mzyece an aşması rndyosu: P nsifikteki vaziyet lı:ıkkıııda ait ol duğuı~u ve Sovyl'tlcrlı: 'fiirkiy..:! 

-Ba~ tarafı l nci aahifede -1 -Baı tarafı ı inci aahifede-- şu mnlümatı vermiştir: :!ra~ıııcla bır aııl:ı~mı~ ml'.\'Cti 1I oldu: 
v:ım ettiği mücndele, l.ıu semp:ıtiyi çok le Uulgar hükumetinin dostane \'e .sa- «Son iki gündeki heycc..ınlı .. :ırinları gmrn y~zaı ak 1'Llrkı) eıım, _ lı:ıyı~ı ı 
güzel i. bat etmektedir. mimi bir noktai nazar teatisinden son- ka'r ısında şarki H ollanda Hindishını m.:~burı~ ~tler 1rnrşısıııda tehrlıd e!~·I: 

Bu mesele; Londra ile bu milletler ra mnh1ın olan lx!\·anname\·i diin ne~- efkim umumiycsinin nksiilfındi sakin ~~gı takcl ırdc muhar~be Pdeı::cgmı 
nrnsında görüşOlmüştür. Gelen rapor- retmek huRusunda· muuıbık knl:nış ol- \"e azimkar bir hattı hareket olmu~· ılavc e~·lcmektedir. 
Jar, Almnnların bu memlc.ketlerdeki m:ılarından dolayı kendimi bilhnssn tur. Hollanda JI indistaııı hi.iklım"tiııin Dc~·lı Te_Jgraf g~zele:.~, A!m~ııla
hububnt tnrlıılımnı ve depolarını ta- lınhti\•nr :ıddetlh'orum. Muhteva. ı iti- hattı hareketinde ise hiç bir şüııhe mc,· rı.n, hulgar~stan .:olıylc şımalı 1 uııa
mamcm yağma ettiğini göstcıın"ktc- bar:vit! n~ k:ıda·r miiwvazi ohıra ol- cud olam:ız. lliikumet, P nsifikle stıl· ıııstan~ ~logr~ ilerliyerPk De_deağaç 
clir. Halk, mü ... kül \'aziyettedir. ~'ite- ... ım ·bu bcvannamc, bir çok lıeynclmi- hün idamcsi için elinden gelen her ~- \'C Selanık_ gılıi mühim me,·kıl~~ri cl
kim Almnnlnr cl:ı bu \nziyet sebcbiyl 1('1 muah('delcriıı imtihana lnbi tutul- yi y:ıp:ıcuktır. Fakat" r(•f \"<! menfant de _etmek ı temekri kar ısında 'I'iirk
in e maddeleri stoklarıııııı fnzlulığını tluğumı bu karısık zamnnlardn Tiir- ic.'lJı etlirir:>e meııfantini rnildııfnada lel'ı ıı atıl kalnmıya<':ıklarım yazmak-
ileri slirmektcdirler. Esarette bultt- khc ile Bulg:ıri;tan ıır:ısındnki dost,.. tcreddild ~lmiyecektir. ladır. . . . 
nnn blıtün milt.?tlc>r, her zanrnıı oldu- ıuk muahedesini takvfre e<ler~k iki Tokyo, 18 ( A.A.} - D. N. n. ajnn-ı I>e~·lı Telgraf gnzetesınııı baı:;nrn
ğu gilıi şimdi de her şeyden enet gciz- memleketin sulhper\'Cr. iradelerine ve sı bil<liriyor : 1 kal~~ıııde de Alm:ın istiliısı lnkdil'iıı
lerini kurtuluş gılnUııe dikmiş 1 u!un- karsılıklı mwfaatl~rine j tinad eden Hnriciye n:ızır muah·ini Atu .. i, jıı-1 el~. -~ 1:akynnın ~bil" _Yıldırım _hal"binc 
mrıktadırlar. dostluk müna ·cbetlerinc veni bir ele- ponyanm Polinezyaya karşı ohm si- n,1.us,ııd_ ~lmadıgı ışnrct cdılme~t?, 

Zafer; kurtuluş ı:;:ıatiııi geçikqrehi- lil teı;kil edecektir. • . yasetinin sulhcii bir siy:t!;Ct olduğ'untıj I.ıngazmı ıı zap!ı~dm~ so~ra lngılız 
leC('k hiç bir şey ynpılmnmasını amir- " söyliyerek demiştir ki: hnvn kun·etlcrıııın 'ı. unanıstnııa da-
dil'. Gönderildikleri yerlerde hiç bir A dl k h · J - J nponyn; Polinezyn mıntnka~ı- ha fazln ve • ıkı yardım etmeğc bas-
kontrole tabi tutulamıyacak olan bu rnavu U cep esznue na ait btitiin meseleleri, sulhcü hir si- ladıklaı·ı , Alina hiiklımetiyle genc
madcleler1 \'isi Fransasında da Al- - Ru tarafı l nd ııı.h ifl'! df" - yasctle ~ıkip azmindedir. }lq!!nnrln rnl Va~:v~l :ırnı;ı_nd:ık i milza_kerelı•rin 
mnnların yaptıkları ve büyiik madde 1dtalan, ltal) anların şiddetli mukn- Hindistnnı ile japoıı:ra armanda bazı çok mu hım netıc~ler nırmış olduk
stoklarıııı alıp Almanyaya götiirdük- vemetini kırarak cephenin merkez ihtilflflar olmuşsa dn veni mUzake re- lal"l ynzılmaktn , kar a , havn ve deniz 
1 ri gibi derhal Almanyayn n:ık?Pdile- .rn~mında dn ilerlemişlernir. leı'e tt:krar lrnşlaııacaktı r. İ ngilizler. k~JV\'ctleri birliğinin Balkaıılaı·da da 
cek v.e esir milletler, hiç bir i~tifnde 1600 metre yükseklikte bir 1tnJ~·an hav:ı~ ı bulandırmak için Poliııezynlı- Lıb~ ~telaki gibi mühim neticeler vc-
t min edemiyecekl.?rdir. knzamatı <'Iimize geçmi~ir. hnlynıı- !arı jnponya aleyhi11e tahrik et!llek ,·e re:egi kaydedilmektedir. 

Almanlar, ellerinde fazla iaşe nıad- Iar ric'nt ederk"n ağır zayiata uğra- Amerika ile jnpoııya nrn:ıında gergin- . Başmakale ~öyle rle,·am ~ tmekle-
clesi bulunduğunu tefahürle söy ·mek- tılmışlardır. naha ı:;imaldc Italynn !iği arttırmak gayesiyle hareketlerde dır:.. . . . 
teclirler. Bu maddelerin, Almanların km'\·etlt:ri, bazı müstahhm mevki- bulunmuşlardır. Poliııez mesele~i. jn- Turk sıyasclınin, Rus ı-ıı_;asetiııin 
eline g çmeme:ıi ve muhafoza:sı için n !erden tardedilmişll'rdir. Yunan kuv. ponya için mühim bir mesele deği l · geniş tesjri altında bulunduğu görlin
yapılabilecektir. \"elleri, çok şiddetli iki hlicuml:ıı·ıııı cli r. J aponya, :F'ilipin adalarına, bir mcktPdir. Fakat boğazlal'ın Yaziycti, 

iki işçi 
Fabrika müdürünii 

bıçakladı 
t,ilfınlıul, 18 (Telefonla) -· Fntih

t,• •rrikotaj imalıLth:rnPE;İ nıüclilrii KC>
mal. azarlamış olcluğu iki i~çi t:ıl'a
fıııdan düviili.ip bıçakla yaralaıımL"
tıl'. Zabıta bu işt~ileri _yakalamış \"c 
mnhkenwy<' \'Crmişiir. Kt>nıal IİP ha . .;
tnhntı<'YC knldırılmıştıl". 

----===00 

Kürtaj davası 
İstanbul, ıs ('relefonla) - Kiil'taj 

suçundun dolayı tevkif Nlilnıis olan 
doktor Saiplc Bn. Anjcl, lıııiJÜll tahli
ye edilmişlerdi!'. Suçlular, gayı·i ınev-
1,uf olarak muhakeme edileı.: •klerdir· 

---x---

Ebedi Şef 
Atatürkün kabri için 
müsabaka yapılacak 
Ankara, 18 (A.A. ) - Brı!"j\"0kfılet

tcıı tebliğ edilmiştir: 
Elıedi ~ef Ahıtiiı·k içiıı yapılmn:sı 

muknrrer olan anırl ın·ojcsi müsaba
kası hakkındn \'aziveti hazır3 dol:ı
yısiyle usulii daiı·~;inde heynelınilel 
lıir mlisalı:ıkanuı yapılması imkan 
dahilinde görillnıccliğinden, yerli \'e 
Cl'llPl>i 111Uhendis, mimar ve he\'kel
tr:ışlnl' :mısıncla scrb~st l.ıir mii ·aba
kıı yapılmııı:ıına karnr verilmiştir. Ya
pılacak flbiclc \"C müştcınilfı.t!nrn in
:;:ıat proji'si. mii'>alıaka t:ılimaıııaıııe. 
i. inşaat yerinin haritası, goııdaj 
plfıuları ve cvrnkı fenııiyeRi ihzar 
edilmiş olup, böylt• mühim in:?'ıHt vli
cudn gl'linniş oldu klarıııı \'t'ııııikle 
i.sl>ııt edenlere mezkfır c•\Tak 'l'l'Cca
nPn verilir. 

Aliikad:ıl"!arın, vc.-;ikalanııı lılı aı·
zuhalle birlikte Baş\'e.kiılctte miitl!
~ekkül nıııd kabir komisyonu rci-;li
ğine giiııch·rmelcri icap eclcı·. 

Komisyon. ehliyetini kafi .ırördiiğii 
kims~lcre en kı"n bir zaman zarfında 
mü ... nbak:ı evrakını teşkil eden do~
yaııın bir niishıısıııı göııcleı cC'ekcir. 
EhliyC'ji kfıfi göJ"ülmiyeııleriıı \'<'sai
ki iade olunacaktır. 

.ı.Hiisalıak:ı , 1 -11 -!:ııt l tnrilıindc hi
tn m bu lncağ'ındaıı, mü sn bıık :l lnrın, 
teklif projelerini o tarihe kadar ko
misyon :ı gönciermiş olma 1 n rı ~:ı rttıl'. 

- -=88---

Amiral Darlan 
Parİse gitti 

Vişi , 18 (A . .A.) - :\f are.şal Pt'te
ııin mtıa\'ini amiral Darlan, l.n: snbah 
Pari::ıe hnreket etmistiı·. 

Pnl"İs, 18 (A.A.) -· A miral Dar
lan, öğleckn sonrn lnıraya gelnı i ' \ 't• 

biiyük elı;i l>olmno ile göriişmfü;:tiir. 
A mira! Daı lanın . Pari teki ikanw. 

ti e:.ma:>ında La\'alln da bultış[ıcağı 
zaıınedilmcktedir. 

11=--

MOTHIŞ FIRTINA Hoo\'er; kontrol edilebilecek küçük tardederek püskilrtmüşlerdiı·. komşuya gösterilmesi miimkiin nlnka ~unları ehemmiyetle gciz önilne koy-
bir memleket ileri .:ürmüştiir. O mem- Yunanlılar. bu ku\"\·etleri takip ile bakmaktadır. Ye bir tahrikte asla' maktadır : Lotıclra, 18 (A.A.) - Cumartesi 
lekt•t ki simdi mihverle muh:ıt.ı ır w tıdeı ek ağır za)·iata uğraımı~lıırclır. bulunmamıştı r. Son anlaşmada boğ:ızları hiikmü al- gi.iniinclcn P:ızar giiı~iine kadar İ bcri~ 
şimdiden bti) tik bir tnzyik hi:;~etm<'k- Bu harekat snasında Yunanlılar 333 .ı. ~evyork, 18 (A.A.) - Herald Tri- tına koyan ve R uslar tarafından ka- ya_n?1 ~d-~ısıncta. sı:ıkız seneden ber 
tcdir. ~~ir almıslnrdır. Bunların G sı subay- bun gazetesinin Vaşington muhabi r i-' bul <'ttirilecek en küçiik bir emmarc mısl.ı g_onılmemış olan son derece şirl-

Atman tauuareıeri 
/ngiltereye tekrar 

hücum etliler 

Hasar azdır 
İngilizler dört 

Alman tayyaresini 
düşürmüşlerdir 

Lnııdı·a, ıs (A.A .} - Salahiyctt:ır 
kayıınkıara göre, Lu sabah .~afnh1ttfl 
J,irıız ev\'<'l bir düşman tnyyaı'('.Si dıı
ha cHişiir(iJmü!;llir. 

Londra, 18 (A .A.) - İllgiliz hıı'·~ 
,.e dahili ~mniyct nezar tlcrinin tebh· 
ğ'i: 

Dliıı gece İngiltere üzerinde dilşırı:l· 
nın lıazı hum faaliyeti cılmu:ıtur. B:ış· 
ı<.•a hedef Lonrlra ve ~nrki l ngilteı: 

Lölgeleri idi. Lonılra} a yapılnıı Jııı· 
.!Um t::kriben ::,r, saat katlar siirnıO~· 
fakat geniş mikyasta olmnmıstır. r.ı.r 
miktar <;iü ve rnralı vardır. Dir hfırlı· 
-.e müst<?snn çok ölüm rnknsı oıırırı· 
mı:;ı, ''angın bombalarından çıknn y:ıJI· 
.cmla\· dn c:;alı~ılamk söndürillıni.i tür· 
ll:ı$arın da az olduğu bildiıilmiştiı"· 

Şarki İııgilterede diişmanııı hn'·ıı 
faaliyeti geniş olmuş, kanmlığın de
vam ettiği mfülcletçe !'Ül'lnüştllr. Gf' 
"en raporlnrn göre hasar azdır. tn~;ıı~· 
~a ha:-ıa rııı az, olmnsı muhtcmchlir. JJı· 
i:\'t'l' mıııtakalarn ııtılım lıombnlnr 11ı 
h:ısnr husule gctimıiştiı·. Şimdiy<' ]<fi' 
frır insaııc4'l zayint oldu[{u bildiriln1c· 

rıi~;ir. . . . ... , 1 
Gece, hu ıHi~mnn tayyare;.ıı thışuıi1 

mlişliir. 
Loııd:·a, l ~ ( A .A.) - İngiliz htı''•1 

ve dahili t•mniyel 11e1.H1~tleı·iııin tt'tı· 
!iği: 

I>iin gece düşmanın faaliyeti Loıı· 
.Ira ,.e cİ\'al'I ile ~:ırki 111gilterc<l tov· 
'amnıstır. Bazı yerlerde y:ıngı.ıılar cıl\· 
mışsn da hemen söndlirillmilştür. J]rı· 
zı ölii \'e yaı·alı olduğu bildiriliyor .. 

Hasarut azdır. Bir cltişman bt1nıhıtl' 
thmnn t:ıyyııre.Ri clüşüriilmüştilr. 

Londı·a , 18 (A . .A.) - Ua\'~ı neı~· 
ı·eti tarafından ııeşroluııan bir lchlit 
fo, Alınnn tayy:ırclerinin, Lonİirn. ıl· 
zeriı11le yrıptıklnrı taarruz n<>ticcsıı~· 
ele nıkubulnn hasarnı, tahminden bı· 
ı·az fazla olduğu \'e ceınan <löı t dtiZ 
m:rn tayyare3iniıı düşUn\l<lUğU biJoı· 
ı·ilmiştir. 

---x---

iogiltere -Siuam 
Siyasi münasebat1aı ı 

samimidir 
Hankok, 18 ( A.A.) - lııgiltcrcııi11 

Siyam hükumeti nczctindeki elçisi bC' 
.nımıtta buluna rak demiştir ki: i 

- İngiltere Ye Siynm hükumetler 
ar:ı:-;ınclaki sivn.si münasel>ctl<;!r çoıı 
:mnimi şekildedir. Aksini iddia o J<!l' 
dar giiliinçtUr ki, bu beyanatı lngilt~ 
renin Siyamı i::ıtilfı etmek niyetin~. 
olduğu hakkınd3 bazı ecnebi kaynı1 J\, 
lar taı afmdan verilen haberleri tl' 

Jloover, ba..:langıç olarıık Bel"ı·ka- dır. ııe göre Vaşiııgto ııda hiç şi.lph" edil-1 mt!vcucl detrildir füızı rrazct~Jer de. detlı b_ı,r f_ırtına olmuştur. Bu fırtına-
., Y "' ı 0 

'"' lh zip için yapıyonım. drl bir tecrübe ynpılmasını söylemiş- ~liyi.ık miktarda harp malzemesi m iyor ki, HoJlanda JUndistanı son Bulgal'istaıuı Almnıı kuv,·cli ~ızması r;:n nıu<. ış slit":ıti saatU! 80 mil<? ha- x·---
tir. F:ıkat Almanya, Belçikayı ~imdi iğtmam olunmuştur. Otomatik .s:lah- 1 kuvvetine varıncaya kadar jnponya_I mc\:zuu ort::ıya çıkınca Türkiye - Bul- lıg olmuştur. Hasaı· çok biiyiiktiir. 
ileri bir İ.İS ofıırnk kullanmakla VC Bel- Jnr ve pek çok mermi, elimize .treç-1 \':l muka\'Cmet edecek \'e jllj)Oll tahnk-'ı garı.tan arasında müzakerelere baş- *- ltalyan resmi tebliği 
çika i ç~lerini imalfıtta çalıştırmak- nıişlir. Esiı !erin çoğu A lp tcşkil[ıtın-1 kilnıiinil k:.ıhul etmiyec:cktir. Amerika landığını yazmaktmlırlnr. Romanya da tevki -laf l tıılyııcln bir mahal, ıs ( A.A.J ~ 
tadır. İngiltere Avrupıınm do- dan \'e Siyah göınh.•klilerdend:r. ftn ı.ı ticaret nezareti istatistiklerine göre <T:ıymis) gazete:-ıi <le şunları ynz- P ltalynıı orchılan umumi knrargfıhıı11ı 
lnr ihtiynfüırını urttıracnk bir vun kumaııdnnl•ğı , Y unan ileri hnrc- 1 g~eıı sene Hollımda Hiııdistnnı için' maktadır: IHikreş, 18 (A.A.) - 16 şubata ka- ~56 ııumıırnlı resmi tebliği: 
şey ynıpılmıı~ın:ı tfü•aftaı· ele- 1<-tiı.:n "iiratle iııkişnfı knrşısıııcla ha r p malz<'mcsi mübnyeası hususuıı-ı 4:Türkiy.e hükumetiyle Bulgaı·islnn dm· ~vkif edilmiş ol:ınlamı sayısı Yuıınıı cephesinde 11 iııci ordu 111111• 

~il~Iir, Alnımı hiikOmetinin bloke el-
1rnyr~tc ~üşnıiistür. w 1 cln kıymeti :12 .mil_yo_n dolnra lınliğ ol~n :ır~sıı!~!ak! bu. cleklftr:ı~~·on .m.iizakc!'<'- 3822. kisi~lir .. E.rnletlerdc de 45~9 kişi t:ık:ısıııda cliişm:ının hatlıırınıızı ~-~ 

tıği paralaıfa bunun ~ :ıpılnıaı;.ı miim- Çünku ltalynn kumarıdanlıgı, 
1 
ruhsatiye yerılmışt ı . Bunların 4 mıı- 1 ıe_ı ı, 1 urkıyenın fam muttcfıkı olan ııı- l<'\'kıf edılmış \'e bunl:ır rıskPl'I ımıh- rinden o\"lıatmadan V<' yllk~ek zııyJll 

kiindür. ftalynıı ku\'vf'tlt•ri niıı bulundııklnrı yon dolarl ık kısm ı, ge<:-en kfınunusnııi- gılteı·eniıı muvaf:ıknti :1ltında lınfta- k<'meye \"erilmiı:ıtir. vı•ı·diği ç~ırpıımuıl:ır <liirı ıle Li.ltUn giif\ 
N~tictı olarak ,.u söyl nebilir ki. yal. mevzileri zapt •dilemez addt'diyor- ele teslim edilm iştir. hırcn CV\'C'l lıaşl:ımıştıl'. Bununla bC'- ----- devanı dmistiı". Bizim zadatıınız dll 

nız sıhhi malzeme hnriç olmıık iız<>rc du.. r:ıLeı· Tilrkfoı·iıı: Bulgarlardan ınuh- dildiğini ilel'i sUrımlşlerdiı·. l lıi:sedilce.ck ~lerecccle olmu:stur. 
1 ngiliz nblukasıııda hiç lıir gevşemr- A k A • t t~nıel taarruzlar:ı iltihak, geı·ek Tür- Hakikatte if;C, daha ctr:ıflı mnhim:ı- Tny,·~ıı·elerimiz ku\'vetle;·imfalc ıes· 
husule g<'lmiy<'Cf'ktir. Röntere göre s erı vazıye k t)"<'YC g('J'Cksc Bulg:ır~:;taııa kn.rşı Al- tn iııliznreıı şimdiden ~llllll teslıit. et- 1 l"iki m~sai t•derek dil!'nuın h:ıtııır1111 

----o J ınaııy:ıy:ı. ~ nrclım clınn·eceklerı. ~:ı~ - mck fa} dnlıdır ki Bulgaristan, hiç bil'' 1.wmb:ırdıman t•tmiştir. 
9 /ngilfere -B•ttııra; ı i aci 5ahifed..._ -Baıtarafı 1 nci Sahifede-- k!ııda rnıcl almış olmasını, kcndısı ıçm askeri hareket yapmak niyetinde ol- Alman hava filoları, Sircııoyl<tıd. 

'lubay cin {'S:rl<'r arnsında bulımm:ık- lıacln :foo me\·cla.ıı vardır. l ngilizlel'. clıı~lofl!alik ~i!· nıu,·nffnkıy11l olaı ak madığıııı temin etmiş V<' bu suretle cliişman üslerini ve gemilerini bOJ11 

-!3l!4tlı.ri.\fı 1 nci Sahifedf'- lnclır. O iro\·iça dağlarıııcla ctUşman her hııngi biı: meydanın işgal ~~ildiği- tela~_kı _ede~ıhl"le;-. . Yunırnistaıı nıziyetinrle hiC' bir eleği- lrnnlımaıı etmişlerdir. 
n· \ e harbin Bulgnı toprakl.ırına i- mukabil hiicumu, ağır znyintla püı:- ne kani olmadıkça, buraJ:ıı:a bır ta~ - Turkıye ılc Brıtanyn ar~sınclakı an- ~:klik olmamıştır. r:ge<le dilşman t:n·yarel~ri 1tn1Yıtfl 
ıııy tin ma ıi olm:ıyı i tihdaf etmek- hürtülmiiştür. T~pecleleıı ve Kil::--ura yrıı·c bil _göo<lermenıekt.edırlcr. C~ıı-, bşm:ı. ?1.ı?fuzdur ,·e .. m_:ıhtuz kalacak- TurldY<'.\ ~ gelince, Eğer l1ulgari:- adalarına yakıcı ve p;tlayırı boml>tı111r 
t J r. mıntnkalnrınn h:1kim tep l~r tanıam011 kii kuru lJır nwrdıııı derhal ı ·)ah eclılc- tı r. I ıırkıye, her t urlu lanrruzl:ır:ı nn, krncli meml ketinin Almanvn ta- atıııışlardıl'. . 

lng. ız hi.ıkumet , Bu!g:.ri ... tanla Yunanlılnrııı eline gcçmi.;;tiı·. İ ngiliz b:l~I'. Asıl gııye, mey_dnndnki tnyyu!'e-, karşı bir kale olarnk kııl~n~h~uır.> ı. fırıdan btila eclilm.ı>s!ııe miisafıcle e- Erit!'cdc mevz!i hnrekal ot:nu<ıll111~ 1 m ılaı ı ara~ınclu el< :oıtluk munasc- H' Yunan ha\'a kun·etlcrı, dün Te~j lerı, stoklaN \"e benzın d.:polnrıııı talı- Lon<lra, 18 (A.A.J - Snhıhıyettnr ı) tek olurs:ı Türkiye, bu paktı her\":!- Kcnnıda kuv\'ctlerimiz bir r!ii~rı1:ı 
l tkriı "ıı "nld~afını memntıniyctle delen mıntaknmıdnki dilşmun kuvvet-ı rip ~tmek ve meşgul meydnnı muvak-ı mahfillerde 'I'iil'k - Bulgar lıcıyanna- kit ipt:.J :.:dcl.ıilı:cek mt•\•kirl<! bulıınmnk. tanklı 'motiirü kolunu tardctmiştiı"· • 
1 nr ılıy.ıcaktır. Blı!gnri tnn, b"t:m1f- J rini Riclcletle "Jombnrdımnn -etmiştir., katen ol:suıı, . felce uğnıtmuktır. Sicil-, me:s_i .~u suret.le tcfı;ir e~lilmektedir_: . adıl'.» Aşağı Cubacla nehl'i gcçmeğ<' c;_:ıı 1 • 
lıgım ihlfü , C! h. rbc girme-.ini mucip llurndn mühim nokta \'<' başlıca yada belki bır çok meydanlar \'fl!'dıl'. . « rurkler, öteden berı Balhıı hır Ati na. 18 ( A.A.) - Bu sab.'.lhki ga- ..,an dii. m:ırıın bu hnrekiitıııa nı:u1ı 0 

olac.ık ht•r hangi bir t cbbilsil lrnt'ir·. g:ıye. lt:ılranlarııı yeni miıclafna hat,.. F'aknt nıılaşıl:m Almmılıır, sadece bu ğını \"ilcucle getirmt-k arzıı"unrln id"- ~ tc L<ıfsiıforine ıınınran; Yun:m ıınıu- lunmuştur. , 
) n rlü~unmüyoruz. Eğ r Bulgnr:stan. tı tesisine mani olmaktır. Bur:ı.\a g<'- ü~ meydanı kullnnmakt.'ldırlar. l ler. Bu müzaker eler devam "'ll'ı'h.<·ıı 'l1i {'fk:1rı. Tiirk - Hulgnr deklfırasvo- Sumalitle kuvvetlerimiz liın:ı.ııı ~~
lıit:.. fhğı kayb der ' harp Bull!ar lf'n hab<>ı lere gön• İt:ılyıın kıtıılnl'l, l ngilizlel"İn 12. adnya tanr~uz!arı da 1 Tiirkleı in, bizimle sıkı . urettc temas- nunu ıni.ba "el lıiı· ımrctte kar ·ıln~ış- kııdık\nn sonra K ismnyuyu tcrketJ1l1 

1 topr:.ıklarına int'kal c} ler~ bu mı.inha.! \"t'ni tnkviy<' kuv\'etleri almış'lardır. dn,·am etm~ktedır. Hurarlnkı !tnh·an 1 Uı btıluııcluklnrrna şüphe yoktur. Al- tır. !erdir. Bu mınt:ıkada mUctıdele dc,·fltl 
~ıran V(' c!Qfı ud~m doğrum Almnn te-1 Pazar • abahı, 3 motöı:Hi bir itnlyn.n fa~·y:u·clerinin nuıknbil h iç bir hıırc- 1 mnnln !'.sa; deklarasyomıı~. . Bulgcıl'is- . Ga;r;etclcr: iki meınl--ket :ı ra'iııı<ln <•tınektedir. 

1
,
1
• 

. bu unden d gacaktı r. bıımbm dımnn tayyaresı, Mm;kopolı.s ket yapmnclık lnrınn bakılm~a. bom-ı t.ın nmtbualıncla ('l"kcn ıntıı:ar etme- ınızal:maıı hu :ınlmım:ının, tarnt"nıin Her ~ahada bü' tik mu\"affa1<1Yrtı.t11 
S f~ acla_k. İn~iliz elçilJriniıı kalma- ~İ\'arındn _dlişürUlmüştür. Bil' obUs b:ırdım~n.lar iti nctioo vcrmiı,, italyn_n sini fır~at. bi~.e;·~k İ ııgilterenin, Balkan diğ"er devle.ti.erk _olan tnahhUdlı;rine kazanan ,.e k:ıhl'~mımlıklar 1 ~tcr'l11 ı \""ya gılm<' ı , Bulgnrıstaııın hare- ısabet etmı ı:ı ve bu t:ıyya re 11:rn;a par - havH b ırlıklcrın i ntali!tc mecbur ctm ış l lanın lıır ıh tıla l çıkarmasııııı karşı bu- 'l.arar \"Crmıyec('ğıni tebnrür. cttir lvor- iınparut,ırluk tnvmreciliğ-i iuıb·11 

kctine bağlıdır. ça olmuetur. d emektir. nun, Almaııl:mn tasvibiyle tanzim e- lar. • m illetinin hayrıııilığına nail oımuıt\ıJ'• 


